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Да ве да ма дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё ма га склі кан ня

6 снеж ня 2019 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Па ла ты прад стаў ні коў 

(г. Мінск, вул. Са вец кая, 11) пач не ра бо ту пер шая се сія Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь сё ма га склі кан ня.

Рэ гіст ра цыя дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў — 6 снеж ня з 9.00 

да 9.45.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся з мі-

ніст рам за меж ных спраў Шве цыі Ан 

Лін дэ і мі ніст рам за меж ных спраў 

Фін лян дыі Пе ка Ха а віс та. У пры ват-

нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў па да бен ства эка но мік і мен та лі-

тэ ту трох кра ін.

Ві та ю чы мі ніст раў, Прэ зі дэнт ад зна-

чыў, што Бе ла русь моц на за ці каў ле на ў 

вы бу доў ван ні ўза е ма па важ лі вых і доб ра-

су сед скіх ад но сін не толь кі з Еў ра пей скім 

са юзам у цэ лым, але і са Шве цы яй і Фін-

лян ды яй у пры ват нас ці.

«Для нас вы з'яў ля е це ся ў пэў ным 

сэн се ўзо рам гас па да ран ня. Мы вель мі 

па доб ныя на ва шы кра і ны — у нас па-

доб ная эка но мі ка і, га лоў нае, пра ца ві тыя, 

моц ныя лю дзі. На шы кра і ны не ма юць 

ве лі зар ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, але 

ста ра юц ца жыць за кошт пра цы сва іх рук 

і ро зу му сва іх лю дзей. І, шчы ра ка жу чы, у 

нас шмат атрым лі ва ец ца — у вас больш, 

у нас, маг чы ма, па куль кры ху ме ней. Але, 

я спа дзя ю ся, вы нам пад ка жа це, у якім 

кі рун ку ру хац ца — перш за ўсё ў эка но мі-

цы. У на шых агуль ных ін та рэ сах, каб наш 

рэ гі ён стаў аазі сам мі ру, спа кою і роск ві-

ту. Гэ та га лоў нае. Бу дзе гэ та — бу дзем 

ба га ты, бу дуць жыць нар маль на на шы 

на ро ды», — аба зна чыў сваю не па хіс ную 

па зі цыю бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

бе ла рус ка му бо ку ці ка вы пе ра да вы во-

пыт Еў ра са ю за ў мно гіх сфе рах. Але для 

па чат ку не аб ход на за вяр шыць пра цэс 

фар мі ра ван ня да га вор на-пра ва вой ба зы, 

пад пі саць пад рых та ва ныя да ку мен ты.

«Ка лі мы ўжо вы пра ца ва лі ад па вед ныя 

да га во ры, прый шлі да ра зу мен ня та го, 

што нам трэ ба іх пад піс ваць, цяг нуць з 

гэ тым не вар та. Вы ба чы це, што ва кол 

нас тво рыц ца. Ма лыя і ся рэд нія дзяр жа вы 

му сяць не як блі жэй быць ад на да ад ной, 

аб' яд ноў вац ца, ка лі гэ та маг чы ма, каб 

уста яць у гэ тым цяж кім бур лі вым све-

це», — упэў не ны Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў швед-

скія і фін скія кам па ніі да рэа лі за цыі ў 

Бе ла ру сі пра ек таў у га лі не транс пар ту і 

ла гіс ты кі, а так са ма ў сфе рах ад наў ляль-

най энер ге ты кі, ахо вы на ва коль на га ася-

род дзя і энер га эфек тыў нас ці. Прэ зі дэнт 

пра па на ваў пад тры маць пра ек ты па пе-

ра пра цоў цы ад хо даў, раз віц ці аль тэр на-

тыў ных кры ніц энер гіі.

Сур' ёз ныя перс пек ты вы мае су пра цоў-

ніц тва ў ляс ной і дрэ ва ап ра цоў чай пра-

мыс ло вас ці. Дзя ку ю чы зруч ным транс-

парт ным зно сі нам ёсць маг чы масць па-

стаў ляць вы раб ле ную ў Бе ла ру сі пра дук-

цыю на рын кі Еў ро пы і Азіі.

«Ужо больш за дзе сяць га доў па ма-

ім па тра ба ван ні на шы спе цы я ліс ты пры-

гля да юц ца, як вы гас па да ры це ў ля сах, 

ажыц цяў ля е це дрэ ва ап ра цоў ку. На шы 

спе цы я ліс ты, мі ніст ры да лё ка на пе рад 

пра су ну лі ся, і вы ўжо, дып ла ма ты, ад-

ста я це ад іх. Біз нес, эка но мі ка ўсё роў-

на ідуць на пе ра дзе. Яны шу ка юць най-

леп шыя мес цы, най леп шыя ўмо вы, каб 

пра ца ваць і су пра цоў ні чаць», — звяр нуў 

ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Фі ны і бе ла ру сы — 
мен та лі тэт яд нае

Гэ та дру гая су стрэ ча Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі з мі ніст рам за меж ных спраў Фін-

лян дыі. У 2008 го дзе Аляк сандр Стуб быў 

у Мін ску як стар шы ня АБ СЕ, а сён ня Пе-

ка Ха а віс та вы кон вае ад каз ную функ цыю 

стар шы ні ў Са ве це Еў ра пей ска га са ю за.

«Фін лян дыя, як і Бе ла русь, не мае знач-

ных пры род ных рэ сур саў, але са ма стой на, 

упарт асцю і пра ца ві тас цю, да маг ла ся пры к-

мет на га пра грэ су. Фі ны па мен та лі тэ це 

вель мі па доб ныя на бе ла ру саў. Ме на ві та 

та му вы доб ра ра зу ме е це пра цэ сы, якія 

ад бы ва юц ца ў на шай кра і не. Гэ та зна хо-

дзіць сваё ад люст ра ван не ў пад трым цы 

Фін лян ды яй су ве рэ ні тэ ту і не за леж нас ці 

Бе ла ру сі ў рам ках іні цы я ты вы Ус ход ня га 

парт нёр ства», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

З улі кам за пус ку АЭС, які мае ад быц ца 

ў 2020 го дзе, Бе ла ру сі ці ка вы во пыт фін-

ска га бо ку па за бес пя чэн ні бяс пе кі атам-

най элект ра стан цыі «Хан хі кі ві-1», якая 

бу ду ец ца. Тым больш што фін лянд ская 

стан цыя ўзво дзіц ца па ана ла гіч ным пра-

ек це і тым жа ра сій скім пад рад чы кам.

Бе ла русь—Шве цыя: 
но вая ста рон ка

Бе ла рус кі лі дар па дзя ка ваў мі ніст ру 

за меж ных спраў Шве цыі Ан Лін дэ за іні-

цы я ты ву пра вя дзен ня та ко га су мес на га 

ві зі ту.

«У на шай най ноў шай гіс то рыі бы лі ня-

прос тыя эпі зо ды, але мы здо ле лі іх пе-

ра адо лець і ад кры лі но вую ста рон ку ў 

ад но сі нах. Ду маю, што ў гэ тым кі рун ку 

і бу дзем раз ві ваць на шы ад но сі ны», — 

звяр нуў ся да гос ці Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі бок ві тае ак тыў насць кам-

па ній са Шве цыі на бе ла рус кім на прам ку. 

На прык лад, кан цэрн ІКЕА пры няў стра тэ-

гію «На пе рад у Бе ла русь» па на рошч ван-

ні за ку пак на шай пра дук цыі да трох сот 

міль ё наў еў ра.

Су пра цоў ніц тва «Ска ніі» і Бе лА За па 

па стаў ках ру ха ві коў да па ма гае бе ла рус-

кай тэх ні цы вы хо дзіць на ры нак Еў ра са ю-

за. Га за выя тур бі ны з Шве цыі за бяс пе чаць 

ста біль насць энер га сіс тэ мы пас ля ўво ду 

АЭС. Брэнд адзен ня H&M па чаў ства раць 

у нас поў на маш таб ную ганд лё вую сет ку.

«На ша парт нёр ства спры яе ма дэр ні-

за цыі эка но мі кі, за ма ца ван ню на но вых 

рын ках. Біз нес пра цуе ў пра віль ным кі рун-

ку. Да вай це пад трым лі ваць гэ ты рух», — 

пра па на ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка і за-

пра сіў па ду маць, што ба кі мо гуць зра біць, 

каб ві зіт у та кім фар ма це на даў ім пульс 

раз віц цю ад но сін Бе ла ру сі з усёй Паў ноч-

най Еў ро пай.

У Мін ску заў сё ды ра ды ба чыць па лі-

ты каў ра зам з ка ле га мі з Нар ве гіі, Да ніі, 

Іс лан дыі, на га даў Прэ зі дэнт.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

АГУЛЬ НА ГА БОЛЬШ, ЧЫМ ЗДА ЕЦ ЦА
Та кую дум ку вы клі кае ві зіт кі раў ні коў скан ды наў скіх 

знеш не па лі тыч ных ве дам стваў у Бе ла русь

 У тэ му
Пас ля пе ра га во раў у Па ла цы Не за леж нас ці і 

Мі ніс тэр стве за меж ных спраў кі раў ні кі знеш не па-

лі тыч ных ве дам стваў Бе ла ру сі, Шве цыі і Фін лян дыі 

су стрэ лі ся з жур на ліс та мі і рас ка за лі пра асноў ныя 

вы ні кі ві зі ту.

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір Ма-

кей на зваў яго ўні каль ным, та му што ўпер шы ню 

на шу кра і ну на вед ва юць два мі ніст ры за меж ных 

спраў з рэ гі ё на Паў ноч най Еў ро пы і Бал тый ска га 

мо ра і ўпер шы ню з 1992 го да ў Мінск пры ехаў кі-

раў нік МЗС Шве цыі.

Мі ністр за меж ных спраў Шве цыі Ан Лін дэ ад-

зна чы ла, што яе кра і на за ці каў ле на ў дыя ло гу з 

Бе ла рус сю. Яна аб' яві ла, што сён ня рэ ка мен да ва ла 

змя ніць у сва ёй кра і не най мен не «Бе лая Ра сія» на 

«Бе ла русь». Най больш за ці каў ле ны швед скі бок у 

раз віц ці ганд лё вых ад но сін, кан так таў па між людзь-

мі. Пры гэ тым Ан Лін дэ звяр ну ла ўва гу, што па тэн-

цы ял двух ба ко вых ад но сін па куль не да стат ко ва 

рэа лі за ва ны.

Пе ка Ха а віс та, мі ністр за меж ных спраў Фін лян-

дыі, ад зна чыў, што кам па ніі з гэ тай кра і ны ці ка-

вяц ца су вя зя мі з Бе ла рус сю. «Вя до ма сі ту а цыя з 

Бе лА ЭС — мы ве да ем аб за кла по ча нас ці Літ вы ў 

гэ тай сфе ры. Мы за пра сі лі эка ла гіч ных экс пер таў 

з Бе ла ру сі, Фін лян дыі і Літ вы, каб аб мер ка ваць 

гэ тае пы тан не ў трох ба ко вым фар ма це», — па ве-

да міў мі ністр.

У раз мо ве з жур на ліс та мі Ула дзі мір Ма кей вы-

ка заў сваю па зі цыю ад нос на не га тыў най ацэн кі 

вы ба раў на зі раль ні ка мі АБ СЕ: «Ха цеў бы яшчэ 

раз пад крэс ліць: мы бы лі аб са лют на ад кры тыя ў 

пра вя дзен ні гэ тых вы ба раў. Больш за ты ся чу на зі-

раль ні каў, якія прад стаў ля юць роз ныя ар га ні за цыі 

і кра і ны, ме лі маг чы масць на зі раць за гэ тым пра цэ-

сам аб са лют на ад кры та і да ступ на на ўсіх участ ках. 

Да рэ чы, не ва ўсіх кра і нах на ват Еў ра са ю за ёсць 

ад па вед ныя маг чы мас ці для ар га ні за цыі між на род-

на га на зі ран ня за вы ба ра мі». Ён да даў, што нель га 

пры яз джаць на вы ба ры з за га дзя сфар мі ра ва ны мі 

по гля да мі і зда гад ка мі.

Па ці ка ві лі ся жур на ліс ты по гля да мі дып ла ма таў 

на іні цы я ты ву бе ла рус ка га Прэ зі дэн та аб пра вя-

дзен ні су стрэ чы «Хель сін кі-2». «Пра перс пек ты вы 

зо ны бяс пе кі АБ СЕ і пра бу ду чы ню роз ных іні цы я-

тыў у яе рам ках ка заць і аб мяр коў ваць гэ тыя рэ чы, 

па куль не бу дзе ўрэ гу ля ва ны кан флікт ва Укра і не, 

кры ху ра на, — за ўва жыў Пе ка Ха а віс та. — Гэ ты 

крок па ві нен ру шыць услед за вы ка нан нем мін скіх 

па гад нен няў і поў ным урэ гу ля ван нем кан флік ту на 

Дан ба се».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка

ВЫ ГАД НАЕ СУ СЕД СТВА
Прэ зі дэнт Літ вы на стро е ны на ак ты ві за цыю су пра цоў ніц тва

з Бе ла рус сю

І бе ла ру сы, і ка лі нінг рад цы імк нуц ца да 

ўза е ма вы гад на га, плён на га су пра цоў ніц-

тва. Пра гэ та кра са моў на свед чыць но вы 

ві зіт ра сі ян на ча ле з кі раў ні ком воб лас ці, 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Для Бе ла ру сі Ка лі нінг рад ская воб ласць — не 

толь кі важ ны і перс пек тыў ны ганд лё ва-эка на-

міч ны парт нёр, гэ та адзін з са мых бліз кіх геа-

гра фіч на і гіс та рыч на рэ гі ё наў Ра сіі. Гу бер на тар 

воб лас ці Ан тон Алі ха наў упер шы ню на ве даў 

Мінск два га ды та му. Тая су стрэ ча на да ла но вы 

ім пульс двух ба ко ва му ўза е ма дзе ян ню. А сён-

ня бе ла рус кі лі дар вы ка заў спа дзя ван не, што 

но вы ві зіт да зво ліць яшчэ лепш па знаць на шу 

кра і ну і яе маг чы мас ці.

«Па тэн цый ных пунк таў рос ту ў нас да стат-

ко ва. Доб ры прык лад вы ні ко вас ці ва шых ін-

вес ты цый у бе ла рус кую эка но мі ку — за пуск 

кам па ні яй «Са друж насць» мас ла эк страк цый-

на га за во да ў Смар го ні. Ён вель мі па спя хо ва 

пра цуе. Яго пра дук цыя да зво лі ла іс тот на па вя-

лі чыць аб' ём та ва ра аба ро ту», — за да во ле ны 

Прэ зі дэнт.

Яшчэ адзін прык лад эфек тыў на га ўза е ма-

дзе ян ня — Асі по віц кі за вод аў та ма біль ных 

агрэ га таў, які рэа лі зуе пра ект па ўдзе ле ў пра-

гра ме ла ка лі за цыі на прад пры ем стве «Аў та тор 

Хол дынг».

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн ка раз ліч-

вае на больш цес ную ка а пе ра цыю бе ла рус кіх 

і ра сій скіх ма шы на бу даў ні коў. На пра цо вак у 

гэ тай га лі не да стат ко ва: мін скія аў то бу сы з пос-

пе хам экс плу а ту юц ца ў Ка лі нінг рад скай воб-

лас ці, ёсць маг чы масць па шы рыць парк па са-

жыр скай тэх ні кі за кошт су час на га эка ла гіч на га 

транс пар ту — элект ро бу саў «Бел ка мун маш». 

Ад на з тра ды цый ных сфер, дзе на ла джа на па-

спя хо вае су пра цоў ніц тва, — бу даў ніц тва. Са мы 

па ка заль ны вы нік су мес най ра бо ты — па бу-

до ва да чэм пі я на ту све ту па фут бо ле ў 2018 

го дзе ста ды ё на ў Ка лі нінг ра дзе. Га ра джа не і 

гос ці го ра да аца ні лі па за слу гах і пра фе сі я на-

лізм бе ла рус кіх спе цы я ліс таў, і якасць на шых 

су час ных буд ма тэ ры я лаў.

Сён ня ў Ка лі нінг рад скай воб лас ці рэа лі зу-

ец ца шэ раг буй ных інф ра струк тур ных пра ек-

таў — бу даў ніц тва мар ско га пор та, ка лій на га 

кам бі на та, му зей на га комп лек су, Пры мор ска га 

коль ца. Бе ла русь га то ва ўдзель ні чаць у гэ тых 

бу доў лях, у тым лі ку праз па стаў ку гру за вых, 

да рож ных, ка му наль ных і бу даў ні чых ма шын.

Ле тась па аб' ёме двух ба ко ва га ганд лю мы 

на блі зі лі ся да рэ корд най мет кі — 360 міль ё наў 

до ла раў. «Са мы час ста віць больш ам бі цый ныя 

за да чы. Перш за ўсё ў пра мыс ло вай сфе ры і 

па лі ніі вы твор чай ка а пе ра цыі. Га лоў нае, што 

да гэ та га імк нуц ца і Бе ла русь, і Ка лі нінг рад ская 

воб ласць. Больш за тое, ёсць кан крэт ныя пра-

ек ты, якія да зва ля юць знач на па шы рыць маш-

та бы су пра цоў ніц тва», — за клі каў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і да даў, што бе ла рус кі бок заў сё ды 

дак лад на, якас на і апе ра тыў на вы кон вае ўсе 

да моў ле нас ці.

Ан тон Алі ха наў па ве да міў, што ў пра мыс ло-

вым уза е ма дзе ян ні Бе ла ру сі і Ка лі нінг рад чы ны 

рэа лі зу ец ца пра гра ма ла ка лі за цыі, у тым лі ку 

па аў та ма бі лях «Хён дэ», «Кіа». З трэ ця га квар-

та ла гэ та га го да но выя су час ныя аў та ма бі лі вы-

раб ля юц ца з удзе лам бе ла рус кіх тэх на ло гій на 

бе ла рус кі, ра сій скі рын кі і на ры нак ЕА ЭС.

«Аляк сандр Ры го ра віч вель мі па зі тыў на ад рэ а-

га ваў на ідэю ства рэн ня пар то вых ма гут нас цяў у 

Ка лі нінг рад скай воб лас ці. Спа дзя ём ся, што гэ та 

так са ма ста не ад ной з тэм для раз мо вы на най-

вы шэй шым уз роў ні. Для на ша га рэ гі ё на вель мі 

важ на за ма ца ван не ней ка га спе цы фіч на га та ва-

ра па то ку з Бе ла ру сі на за хад праз Ка лі нінг рад скі 

порт», — па ве да міў жур на ліс там Ан тон Алі ха наў 

па вы ні ках раз мо вы з Прэ зі дэн там.

Пас ля су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас ці ад-

бы ло ся XVІ па ся джэн не Бе ла рус ка-Ра сій ска га 

Са ве та па доў га тэр мі но вым су пра цоў ніц тве, па 

вы ні ках яко га пад пі са ныя ка мер цый ныя кант-

рак ты.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

МО ЖАМ НА БЫЦЬ ВЫ ХАД ДА МО РА
Прэ зі дэнт пад тры маў ідэю ства рэн ня пар то вых ма гут нас цяў 

у Ка лі нінг рад скім рэ гі ё не

Пра гэ та Гі та нас НА ЎСЕ ДА за явіў 

пад час су стрэ чы з на мес ні кам 

прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Іга рам 

ПЕТ РЫ ШЭН КАМ.

Як ад зна чыў у раз мо ве з жур на ліс-

та мі ві цэ-прэм' ер Бе ла ру сі, Прэ зі дэнт 

Літ вы скі ра ва ны на тое, што кра і ны па-

він ны ак ты ві за ваць уза е ма дзе ян не па 

ўсіх кі рун ках. Асаб лі ва мае па трэ бу ў 

дру гім ды хан ні эка но мі ка.

Та ва ра зва рот ды на міч на раз ві ва-

ец ца: за міль ярд до ла раў ён вый шаў у 

2018-м, і па зі тыў ны на строй па ліч бах бя-

гу ча га го да. «Плюс 30 % на шых гру заў, 

транс пар ці роў ка якіх ажыц цяў ля ец ца 

праз Клай пед скі порт. Гэ тая тэ ма так-

са ма аб мяр коў ва ла ся. Мы да мо ві лі ся, 

і гэ та бы ло па цвер джа на Прэ зі дэн там, 

што ад но вім пра вя дзен не эка на міч ных 

фо ру маў, якія тра ды цый на пра во дзі лі-

ся і ў Літ ве, і ў Бе ла ру сі», — па ве да міў 

ві цэ-прэм' ер.

Чар го вы та кі фо рум, па яго сло вах, ад-

бу дзец ца ў Клай пе дзе 20 мая 2020 го да.

Прэ зі дэнт Літ вы ці ка віў ся і ін вес ты-

цый ны мі пра ек та мі з на шай кра і най, — 

у гэ тай су вя зі згад ва лі Ін дуст ры яль ны 

парк «Вя лі кі ка мень».

Не абы шлі і пы тан ні гу ма ні тар на га 

кі рун ку — аду ка цыю, ме ды цы ну, на ву ку 

і куль ту ру. «Ак ты ві зу ем пад рых тоў чыя 

ме ра пры ем ствы, каб ажыц ця віць кан-

так ты па лі ніі про філь ных ве дам стваў 

і па сту по ва ажы віць на ша двух ба ко вае 

ўза е ма дзе ян не», — ад зна чыў на мес нік 

кі раў ні ка ўра да.

Важ на, на дум ку Іга ра Пет ры шэн кі, 

зняць праб ле мы пра пуск ной здоль нас ці 

гра ні цы, ёміс тас ці і маг чы мас цяў пунк-

таў «Ка мен ны Лог» і «Мя дзі нін кай» з 

лі тоў ска га бо ку: «Тут мы па він ны сін-

хра ні за ваць (ра бо ту. — «Зв.»). Гэ та бы-

ло пад тры ма на Прэ зі дэн там Лі тоў скай 

Рэс пуб лі кі — па шы рэн не маг чы мас цяў: 

як па гран пе ра хо да і мыт на га пе ра хо да з 

бо ку Літ вы, так і з бо ку Бе ла ру сі.

Аб мер ка ваў век та ры су пра цоў ніц-

тва Ігар Пет ры шэн ка і з прэм' ер-мі ніст-

рам Поль шчы Ма тэ ву шам Ма ра вец кім. 

Апош ні ці ка віў ся пы тан ня мі раз віц ця 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і яго 

ўза е ма дзе ян ня з ЕС. «Ён вы ка заў жа-

дан не, каб мак сі маль ная коль касць па-

то каў гру заў праз Поль шчу, Бе ла русь, з 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і Кі тая 

(«Но вы шаў ко вы шлях») іш ла ў Еў ро пу. 

І ад па вед на, з Еў ро пы — у Еў ра зій скі эка-

на міч ны са юз», — рас ка заў жур на ліс там 

ві цэ-прэм' ер.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, г. Віль нюс.


