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По ле бою — да ркнэт
Но ва ўвя дзен ні ў за ка на даў стве пра ду гледж ва юць ба раць бу з нар ка ганд лем у кі берп рас то ры

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Та ва ра аба рот у 255 мiль ё наў 

еў ра — не тая лiч ба, якая па вiн на 

быць. «Нам трэ ба вы ка рыс тоў-

ваць усе маг чы мас цi Венг рыi i 

Бе ла ру сi, каб па шы рыць та ва ра-

 аба рот не толь кi па мiж на шы-

 мi кра i на мi, але i па мiж дзвю ма 

ма гут ны мi эка на мiч ны мi ар га нi-

за цы я мi: Еў ра пей скiм са юзам, з 

ад на го бо ку, i Еў ра зiй скiм эка на-

мiч ным са юзам — з дру го га, — 

да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Ка лi мы аб чымсь цi да мо вiм ся, 

Бе ла русь свя та бу дзе вы кон ваць 

гэ тыя да моў ле нас цi».

Са мы блiз кi з 27-мi
Уча раш няя раз мо ва, як за явiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка жур на лiс-

там па вы нi ках су стрэ чы, атры-

ма ла ся вель мi кан струк тыў най i 

па ка за ла, што бе ла рус ка-вен гер-

скае су пра цоў нiц тва зна хо дзiц ца на ўзды ме. Па цвяр джэн не та му — 

i па да бен ства по гля даў па мно гiх 

ак ту аль ных праб ле мах.

«Венг рыя з'яў ля ец ца са мым 

блiз кiм для Бе ла ру сi парт нё рам у 

Еў ра са ю зе. Як нi хто iн шы, ра зу мее 

нас i спры яе па глыб лен ню на шых 

ад но сiн з Еў ра пей скiм са юзам. За 

апош нiя га ды яны знач на па леп шы-

лi ся, ста лi больш праг ма тыч ны мi, 

раў на праў ны мi i, са мае га лоў нае, 

пра дук цый ны мi. Вя лi кая за слу га ў 

гэ тым на шых сяб роў з Бу да пеш та 

i аса бiс та Вiк та ра Ор ба на, — пад-

крэс лiў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi. — На-

шы кра i ны за цi каў ле ны ў раз-

вiц цi Ус ход ня га парт нёр ства як 

ства раль най iнi цы я ты вы, ары-

ен та ва най на эка на мiч ны рост. 

Пры чым iнi цы я ты вы, якая не 

па ру шае нi чы iх iн та рэ саў».

Бе ла русь га то вая да да лей ша га 

раз вiц ця дыя ло гу ва ўза е ма па важ-

лi вым рэ чы шчы i на раў на праў най 

асно ве ў рам ках Паў ноч на-Ат лан-

тыч на га аль ян су, ад но сi ны з якiм 

ста но вяц ца ўсё больш да вер ны мi.

Так са ма аб мя ня лi ся па лi ты кi дум-

ка мi ад нос на ўрэ гу ля ван ня сi ту а цыi 

на ўсхо дзе Укра i ны. «Кан флiкт, якi 

тлее там, з'яў ля ец ца дэ ста бi лi зу ю-

чым фак та рам еў ра пей скай бяс пе кi 

i вы клi кам для ўся го рэ гi ё на», — 

за явiў кi раў нiк на шай кра i ны.

Венг рыя — блiз кая Бе ла ру сi геа-

гра фiч на, гiс та рыч на i куль тур на. 

Мно гiя вен гер скiя брэн ды шы ро ка 

вя до мыя ў на шай кра i не. Па стаў-

ле на за да ча, як за пэў нiў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, зра бiць, каб i брэнд 

«Зроб ле на ў Бе ла ру сi» стаў не 

менш па пу ляр ны ў Венг рыi.

Пры кла дам эфек тыў на га су пра-

цоў нiц тва ў пра мыс ло вас цi мож на 

на зваць пра ект бе ла рус ка-вен-

гер ска-швей цар скай ка а пе ра цыi 

па вы твор час цi элект ра цяг нi коў 

«Штад лер». У Венг рыю па стаў ле-

ны вы раб ле ныя ў Бе ла ру сi са ста-

вы, пер шыя з iх ужо пра тэсціра ва ны 

i хут ка вый дуць на лi нiю.

«З улi кам пла наў Венг рыi па пе-

ра хо дзе на «зя лё ныя» тэх на ло гii 

асаб лi ва перс пек тыў най ба чыц ца 

ка а пе ра цыя ў вы твор час цi аў то-

бу саў, элект ро бу саў, маг чы ма, 

i iн шай тэх нi кi. Пры ўза ем най цi-

ка вас цi ёсць усе маг чы мас цi для 

вы ха ду на су мес ныя маш таб ныя 

пра ек ты», — кан ста та ваў бе ла-

рус кi лi дар.

Аб' яд ноў ва юць кра i ны спро бы 

вон ка ва га про цi дзе ян ня, якiя яны 

ад чу ва юць пры рэа лi за цыi пра ва на 

раз вiц цё мiр ных ядзер ных пра грам. 

«Мы да мо вi лi ся, што ра зам бу дзем 

да ваць на iх адэ кват ны, але жорст кi 

ад каз. Бе ла рус кi бок не да пус-

цiць, каб хтось цi звон ку спра ба-

ваў уплы ваць на на шу энер ге тыч-

ную па лi ты ку. Ра зам з тым мы 

га ран ту ем, што гэ тая па лi ты ка 

заў сё ды бу дзе ары ен та ва на на 

мак сi маль ную бяс пе ку, ад кры-

тасць i праз рыс тасць», — ска-

заў Прэ зi дэнт Бе ла ру сi i за пэў нiў, 

што мы га то вы пры няць экс пер таў 

МА ГА ТЭ, ЕС, iн шых мiж на род ных 

струк тур, каб яны пе ра ка на лi ся ў 

тым, што атам ная элект ра стан цыя 

ў Аст раў цы не па гра жае нi бе ла ру-

сам, нi су се дзям.

Лi да ры кра iн па цвер дзi лi за цi каў-

ле насць у аб ме не во пы там у ядзер-

на-энер ге тыч най сфе ры, экс плу а та-

цыi АЭС, бяс печ на га абы хо джан ня з 

ра дые ак тыў ны мi ад хо да мi i ад пра-

ца ва ным ядзер ным па лi вам.

Пра тое, што дзяр жа вы да мо вi-

лi ся пра цяг нуць уза е ма дзе ян не ў 

роз ных шмат ба ко вых фар ма тах, 

рас ка заў Прэ зi дэнт, ад каз ва ю чы 

на пы тан нi жур на лiс таў.

Эка на мiч ным пы тан ням, па сло-

вах Аляк санд ра Лу ка шэн кi, пры свя-

цi лi знач ную част ку пе ра га во раў, 

але больш пад ра бяз нае iх аб мер-

ка ван не па кi ну лi ўра ду. Ён лi чыць 

рэ аль ным i за два-тры га ды па вя лi-

чыць та ва ра аба рот да паў мiль яр да 

еў ра. «Мы за воб лач ныя лiч бы не 

ста вiм. Па куль не аб ход на да сяг-

нуць 500 мiль ё наў еў ра та ва ра-

аба ро ту. I мы бу дзем лi чыць, што 

пер шы этап на шых iн тэн сiў ных 

кан так таў пры ня се ад чу валь ны 

эфект», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

мер ка ван не пра цiск не ка то рых

кра iн: «Пан дэ мiя са праў ды шмат 

што зме нiць. Але цiск не знiк не. 

Мы па вiн ны быць да гэ та га га то-

выя. Цiс нуць бу дуць з усiх ба коў, 

i вы тры мае толь кi моц ны. Моц ны 

не толь кi ў эка на мiч ным, ва ен ным, 

па лi тыч ным да чы нен нi, але перш 

за ўсё ў ма раль ных ад но сi нах».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Венг рыя з'яў ля ец ца са мым блiз кiм 
для Бе ла ру сi парт нё рам у Еў ра са ю зе»

 Ка мен та рый у тэ му
Вiк тар ОР БАН: «Бу да ваць парт нёр ства санк цы я мi не маг чы-

ма».

Прэм' ер-мi нiстр Венг рыi вы ка заў зго ду з кi раў нi ком на шай кра i ны 

аб не да стат ко вым уз роў нi уза е ма дзе ян ня: «На шы па лi тыч ныя кан-

так ты не да стат ко ва шчыль ныя. Мы ма ла раз маў ля ем адзiн з ад ным, 

i аб' ём эка на мiч на га су пра цоў нiц тва так са ма да стат ко ва сцiп лы. Хоць 

мы ў Бу да пеш це ве да ем, што Бе ла русь раз вi тая кра i на. Мы заў-

сё ды з вя лi кай па ва гай ста вi лi ся да ма шы на бу даў нi чай i хар чо вай 

пра мыс ло вас цi Бе ла ру сi. Мы вы со ка цэ нiм куль ту ру ва шай кра i ны i 

спар тыў ныя да сяг нен нi. Я вель мi спа дзя ю ся, што на ша су стрэ ча бу дзе 

аба зна чаць знач ны крок на пе рад. Я пры ехаў са шчы ры мi на ме ра мi 

аб су пра цоў нiц тве».

Да рэ чы, Мiн скi пра цэс ён лi чыць адзi най на дзе яй на вы ра шэн не 

сi ту а цыi ва Укра i не.

Вiк тар Ор бан па ве да мiў, што адзiн з бан каў ад крыў крэ дыт пад 

40 мiль ё наў еў ра для су мес ных бе ла рус ка-вен гер скiх пра ек таў. Су ма, 

маг чы ма, бу дзе па вя лi ча на.

Пад трым лi вае кра i на стра тэ гiю Ус ход ня га парт нёр ства, удзель нi кам 

якой з'яў ля ец ца Бе ла русь. «Тут мы ка жам аб парт нёр стве. Бу да ваць 

парт нёр ства санк цы я мi не маг чы ма. Та му мы лi чым, што для Еў ра пей-

ска га са ю за на сту пiў мо мант ану ля ваць iс ну ю чыя санк цыi ў ад но сi нах 

да Рэс пуб лi кi Бе ла русь», — ад зна чыў Вiк тар Ор бан.

Аб гэ тым па ве да мiў стар шы ня Па ла ты 

прад стаў нi коў На цы я наль на га схо ду Бе-

ла ру сi Ула дзi мiр АНД РЭЙ ЧАН КА пад час 

су стрэ чы з Над звы чай ным i Паў на моц-

ным Па слом Аў стрыi ў Бе ла ру сi Ала i зi-

яй ВЁР ГЕ ТЭР. Ула дзi мiр Анд рэй чан ка 

на га даў, што па пя рэд няя су стрэ ча ад-

бы ла ся на пя рэ дад нi пер ша га афi цый-

на га вi зi ту Прэ зi дэн та Бе ла ру сi Аляк-

санд ра Лу ка шэн кi ў Аў стрыю. Та ды быў 

да сяг ну ты шэ раг прын цы по вых да моў-

ле нас цяў у воб лас цi эка но мi кi, пра мыс-

ло вас цi, су вя зi.

«На ват у гэ тых ня прос тых умо вах пан дэ-

мii за пер шы квар тал уза ем ны та ва ра аба рот 

па мiж на шы мi дзяр жа ва мi ўзрос у да чы нен-

нi да пер ша га квар та ла 2019 го да на пяць 

пра цэн таў. Важ на, што ў рам ках вi зi ту наш 

Прэ зi дэнт су стрэў ся са стар шы нёй На цы я-

наль на га са ве та Аў стрыi спа да ром Са бот кам. 

Мы лi чым, што гэ та но вая ста рон ка ў на шых 

мiж пар ла менц кiх ад но сi нах», — пра цяг нуў 

спi кер Па ла ты прад стаў нi коў, за пра сiў шы аў-

стрый скiх дэ пу та таў на ве даць Бе ла русь.

Ала i зiя Вёр ге тэр ад зна чы ла, што ра зу мен-

не пар ла мен та ры я мi Бе ла ру сi знач на ўзрас ло 

пас ля ад кры та га вы ступ лен ня Аляк санд ра 

Лу ка шэн кi. I дзя ку ю чы гэ та му Воль фганг Са-

бот ка на стро е ны на да лей шае раз вiц цё ад-

но сiн з Бе ла рус сю.

У кра са вi ку Воль фганг Са бот ка за-

пра сiў Ула дзi мi ра Анд рэй чан ку пра вес цi 

двух ба ко вую су стрэ чу ў хо дзе V Су свет-

най кан фе рэн цыi спi ке раў пар ла мен таў 

(19—21 жнiў ня 2020 го да ў Ве не). Ула дзi-

мiр Анд рэй чан ка вы ка заў цвёр ды на мер 

пры няць удзел у ра бо це кан фе рэн цыi ў 

вы пад ку яе пра вя дзен ня i га тоў насць пра-

вес цi та кую су стрэ чу.

«Нам ёсць аб чым ска заць, та му што па лi-

ты ка Бе ла ру сi i ўнут ра ная, i знеш няя на кi ра-

ва на на ўма ца ван не мi ру, ста бiль нас цi, уза-

ем на га да ве ру», — звяр нуў ува гу стар шы ня 

Па ла ты прад стаў нi коў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Блiз кая ўла даБлiз кая ўла да

НА СУ ВЯ ЗI — 
ПА МОЧ НI КI 
ПРЭ ЗI ДЭН ТА

Пра цяг ва ец ца прак ты ка пра-

вя дзен ня пра мых тэ ле фон ных 

лi нiй па моч нi ка мi Прэ зi дэн та 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь — iн спек та-

 ра мi па аб лас цях i го ра дзе 

Мiн ску. Гра ма дзя не бу дуць мець 

маг чы масць, не вы яз джа ю чы са 

свай го на се ле на га пунк та, звяр-

нуц ца па пы тан нях, якiя iх хва лю-

юць, не па срэд на да прад стаў нi ка 

Прэ зi дэн та ў кан крэт ным рэ гi ё-

не, а так са ма да вес цi да яго свой 

пункт гле джан ня па тых цi iн шых 

праб ле мах са цы яль на-эка на мiч-

на га i гра мад ска-па лi тыч на га ха-

рак та ру.

На на ступ ным тыд нi, у аў то рак, 

9 чэр ве ня, па моч нiк Прэ зi дэн та — 

iн спек тар па Брэсц кай воб лас цi 

Ана толь Ме чы сла ва вiч МАР КЕ ВIЧ з 

9 да 12 га дзiн бу дзе на пра мой су вя зi ў 

Брэсц кiм абл вы кан ка ме па тэ ле фо-

не (0162) 213121, а па моч нiк Прэ зi-

дэн та — iн спек тар па Вi цеб скай воб-

лас цi Ана толь Кан стан цi на вiч ЛI НЕ-

ВIЧ з 10 да 12 га дзiн бу дзе пры маць 

зван кi ў Лёз нен скiм рай вы кан ка ме 

па тэ ле фо не (02138) 51712. Па моч-

нiк Прэ зi дэн та — iн спек тар па го-

ра дзе Мiн ску Вi таль Аляк санд ра вiч 

ПРЫ МА ў се ра ду, 10 чэр ве ня, бу дзе 

пра ца ваць з 9 да 12 га дзiн у Ад мi нiст-

ра цыi Пар ты зан ска га ра ё на ста лi цы 

на тэ ле фо не (017) 3613616.

Та ва ра аба рот Бе ла ру сi i 

Венг рыi ў 2019 го дзе па-

вя лi чыў ся (у 1,3 ра за) да 

253,6 мiль ё на еў ра. Скла-

ла ся да дат нае для на шай 

кра i ны саль да ў 7,6 мiль ё на 

еў ра. У пер шыя тры ме ся-

цы бя гу ча га го да ган даль 

та ва ра мi да сяг нуў амаль 

51 мiль ё на еў ра, ад моў нае 

саль да з на ша га бо ку — 

3,3 мiль ё на.

Ле тась амаль на 20 пра-

цэн таў па вя лi ча ны i аба рот 

па слуг. Най больш па пу-

ляр ныя ў Венг рыi на шы 

транс парт ныя i кам п'ю-

тар ныя па слу гi. У сту дзе-

нi — са ка вi ку 2020-га гэ та 

сфе ра ўкла ла ў су мес ны 

та ва ра аба рот 4,5 мiль ё-

на еў ра (саль да да дат нае 

ў 3,4 мiль ё на). У Бе ла ру сi 

за сна ва на во сем кам па нiй 

з вен гер скiм ка пi та лам.

Больш пад ра бяз на кi рун кi эка на мiч на га су пра цоў нiц тва 
Бе ла ру сi i Венг рыi Вiк тар Ор бан 

аб мер ка ваў са сва iм ка ле гам Ра ма нам Га лоў чан кам
На мiж урад ка мi сii ў маi i на ўча раш няй су стрэ чы з Прэ зi дэн там 

Бе ла ру сi, па сло вах Ра ма на Га лоў чан кi, быў вы зна ча ны па ра дак 

блi жэй шых пра ек таў i перс пек тыў для рэа лi за цыi ў двух ба ко вым 

уза е ма дзе ян нi.

«Вель мi пра вiль на i доб ра, што гэ та да ро га з двух ба ко вым ру хам: 

пра ек ты, якiя сён ня зна хо дзяц ца на ста ле, уклю ча юць, як пры цяг-

нен не, вы ка ры стан не бе ла рус кiх тэх на ло гiй у Венг рыi ў та кiх сфе-

рах як ма шы на бу да ван не, бу даў нiц тва, так i вен гер скiх тэх на ло гiй у 

Рэс пуб лi цы Бе ла русь у сель скай гас па дар цы, фар ма цэў ты цы. Гэ та 

вель мi зба лан са ва ны па ды ход», — ска заў на сва ёй пер шай мiж на-

род най су стрэ чы ў но вым ста ту се стар шы ня Саў мi на.

Ён так са ма ад зна чыў, што гэ тыя двух ба ко выя пра ек ты моц на 

звя за ны з па вы шэн нем даб ра бы ту на сель нiц тва i спры я юць за ня-

тас цi гра ма дзян.

Па лi ты ка — на мiр i ста бiль насць
У пер шым квар та ле ўза ем ны та ва ра аба рот па мiж Бе ла рус сю i Аў стры яй па вя лi чыў ся на пяць пра цэн таў

«Гэ та ні ша, у якой трэ ба пра-

ца ваць ра зам, бо кры ні цы, сер-

ве ры зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 

роз ных кра ін, і ад на Бе ла русь 

з гэ тым злом не спра віц ца», — 

пад крэс ліў дэ пу тат.

Па яго сло вах, па коль кі су-

час ны нар ка ган даль сы шоў у кі-

берп рас то ру, асноў ныя змя нен ні 

ў за кон за кра нуць ме на ві та гэ ты 

від дзей нас ці.

Дэ пу тат звяр нуў ува гу, што 

псі ха троп ныя рэ чы вы сён ня час-

цей за ўсё — штуч ныя.

«Тут не ма ла важ на вы зна чыць 

ві ды ла ба ра то рый: якія яны вы-

раб ля юць нар ко ты кі — і кан са лі-

да ваць на ма ган ні па ба раць бе. Па-

гад нен не, пры ня тае ў 2000 го дзе, 

са ста рэ ла і ма раль на, і тэх ніч на, бо 

нар ка ганд ля ры вый шлі на цал кам 

ін шы ўзро вень як у вы твор час ці, 

так і ў рэа лі за цыі нар ко ты каў», — 

упэў не ны Ігар За ва лей.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі вы раб ля-

юц ца не вя лі кія аб' ёмы нар ко ты-

каў. Але праз нар кат ра фік част ка 

за ба ро не ных рэ чы ваў «ася дае» 

ў на шай кра і не. І гэ та яшчэ ад на 

пры чы на, ча му зма гац ца дзяр жа-

вы му сяць ра зам.

На па ся джэн ні се сіі раз гле-
джа ны цэ лы блок пы тан няў са-

цы яль най сфе ры.

«Асаб лі вая ўва га ад да ец ца 

ме рам пад трым кі най больш ураз-

лі вым ка тэ го ры ям гра ма дзян — 

сі ро там, ін ва лі дам, пен сі я не рам, 

шмат дзет ным сем' ям. Шмат у 

гэ тым кі рун ку ўжо зроб ле на», — 

заўважыў на мес нік стар шы ні 

Па ла ты прад стаў ні коў Ва ле рый 

МІЦ КЕ ВІЧ і ад зна чыў, што пра-

ек ты но вых за ко наў да зво ляць 

ства рыць да дат ко выя ўмо вы для 

ак тыў на га да лу чэн ня ін ва лі даў да 

ўсіх сфер жыц ця дзей нас ці.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Ад па вед ны за ко на пра ект раз гле джа ны на па ся джэн ні дру гой 

се сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 

сё ма га склі кан ня. Як рас тлу ма чыў жур на ліс там член Па ста ян-

най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі зіч най 

куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Ігар ЗА ВА ЛЕЙ, 

асаб лі вая ўва га ад да ец ца ба раць бе з нар ка ганд лем у кі берп-

рас то ры — «да ркнэ це», дзе рэа лі зу юц ца асноў ныя аб' ёмы 

нар ко ты каў.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік


