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Ва Укра і не аб ра лі но вы ўрад
Вяр хоў ная Ра да на па за чар-

го вым па ся джэн ні за цвер дзі ла 

склад но ва га ўра да, які пра па-

на ваў абра ны прэм' ер Дзя ніс 

Шмы галь. Транс ля цыя га ла са-

ван ня вя ла ся на YоuTubе-ка-

на ле пар ла мен та. Змя ні ла ся 

10 мі ніст раў. Свае па са ды за ха ва лі толь кі чац вё ра чы ноў-

ні каў. Гэ та ві цэ-прэм' ер па ліч ба вай транс фар ма цыі Мі ха іл 

Фё да раў, кі раў нік МУС Ар сен Ава каў, мі ністр інф ра струк ту-

ры Ула дзі слаў Крык лій і мі ністр юс ты цыі Дзя ніс Ма люсь ка. 

Акра мя са мо га Шмы га ля, які ра ней быў ві цэ-прэм' е рам і 

мі ніст рам раз віц ця су по лак і тэ ры то рый, яшчэ два мі ніст ры 

за ста лі ся ва ўра дзе, але змя ні лі па са ды. Кі раў нік МЗС Ва-

дзім Пры стай ка стаў ві цэ-прэм' е рам па еў ра ат лан тыч най 

ін тэ гра цыі, а Дзміт рый Ку ле ба, які зай маў гэ тую па са ду, 

уз на ча ліў знеш не па лі тыч нае ве дам ства. Ва ўра дзе з'я ві лі-

ся два но выя крэс лы — мі ністр спор ту і мо ла дзі, а так са ма 

мі ністр сель скай гас па дар кі. За ад стаў ку бы ло га прэм' е ра 

Аляк сея Ган ча ру ка пра га ла са ва лі 353 з 423 дэ пу та таў. Прэ-

зі дэнт Ула дзі мір Зя лен скі за явіў, што Каб мін не вы ра шыў 

праб лем з пен сі я мі, ка му наль ны мі пла ця жа мі, даў га мі па 

за роб ках і дэ фі цы там бюд жэ ту.

Ство ра ны кі бер не тыч ныя сі лы Еў ра са ю за
Шэсць еў ра пей скіх дзяр жаў на ча ле з Літ вой за сна ва лі 

кі бер не тыч ныя сі лы ЕС хут ка га рэ ага ван ня. Як па ве да мі ла 

агенц тва BNS, ме ма ран дум аб па гад нен ні так са ма пад-

пі са лі Эс то нія, Хар ва тыя, Поль шча, Ні дэр лан ды і Ру мы-

нія. Гэ та ад бы ло ся на пя рэ дад ні ў За гра бе, дзе прай шла 

не фар маль ная су стрэ ча мі ніст раў аба ро ны ЕС. У ад па-

вед нас ці з па гад нен нем, у роз ных кра і нах бу дзе нес ці 

дзя жур ства між на род ная ка ман да, га то вая ў лю бы час 

рэ ага ваць на кі бе ра та кі. Та кая ка ман да, сфар мі ра ва ная 

з цы віль ных і ва ен ных удзель ні каў, у вы пад ку не бяс печ-

на га кі бе рін цы дэн та вір ту аль на, а ў вы пад ку не аб ход нас ці 

і фі зіч на пад клю чыц ца да яго лік ві да цыі і рас сле да ван ня. 

Ста тус на зі раль ні каў атры ма лі Бель гія, Грэ цыя, Іс па нія, 

Іта лія, Фран цыя, Сла ве нія і Фін лян дыя.

У Егіп це змя ня юц ца ві за выя пра ві лы 
для ту рыс таў

Но выя пра ві лы ўез ду і зна хо джан ня за меж ных ту рыс таў 

у Егіп це, якія па вя ліч ва юць да 90 дзён да пу шчаль ны тэр мін 

зна хо джан ня ў кра і не і ўвод зяць но вую пя ці га до вую ві зу, 

увод зяц ца з 1 чэр ве ня. Пра гэ та ТАСС па ве да мі лі ў егі пец кім 

ура дзе. Ад па вед нае ра шэн не бы ло пры ня та на па ся джэн ні 

мі ніс тэр скай ка мі сіі па ту рыз ме пры ўдзе ле Фе дэ ра цыі ту-

рыс тыч ных па лат. «У мэ тах за ах воч ван ня ту рыз му і раз віц ця 

ін вес ты цый у ту рыс тыч ны сек тар кра і ны пры ня та ра шэн не 

па вя лі чыць да 46 коль касць кра ін, гра ма дзя не якіх ма юць 

пра ва атрым лі ваць ві зу на гра ні цы», — па ве да мі лі ў ка бі не-

це. Акра мя та го, у пе ры яд лет ніх ме ся цаў — з чэр ве ня да 

жніў ня — ту рыс там, якія пры бы ва юць не па срэд на ў аэ ра порт 

Лук со ра, бу дзе зроб ле на зніж ка — 10 до ла раў на ві зу. Як 

вя до ма, ця пер ца на ад на ра зо вай ту рыс тыч най ві зы скла дае 

$25, шмат ра зо вай — $60.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Ка лі вы паў та кі лёс сё ле та для 

Бе ла ру сі — уз на чаль ваць усе 

ін тэ гра цый ныя ор га ны (Бе ла-

русь стар шын ствуе ў ор га нах 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-

за. — «Зв.»), мы бу дзем гэ та ра-

біць год на... Мы бу дзем, як і ра-

ней, пры хіль ныя ін тэ гра цый ным 

пра цэ сам, у тым лі ку і ў ва ен най 

сфе ры, але пры гэ тым мы бу дзем 

дак лад на тры мац ца на шых ін та-

рэ саў. На гэ ту су пер праг ма тыч-

ную па зі цыю ты ве да еш, хто пад-

штур хоў вае, — рэс пуб лі кі, якія 

зна хо дзяц ца ва кол гэ та га «ін тэ-

гра та ра», — звяр нуў ся да ген се ка 

Прэ зі дэнт.

Па куль ін та рэ сы Бе ла ру сі цал кам 

су па да юць з ін та рэ са мі су се дзяў, 

асаб лі ва чле наў Ар га ні за цыі да га во-

ра аб ка лек тыў най бяс пе цы, ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Гэ та па зі цыя 

сы хо дзіць з мен та лі тэ ту бе ла рус ка га 

на ро да.

Так са ма кі раў нік кра і ны па пра сіў 

ген се ка пра ін фар ма ваць аб пра па но-

вах Бе ла ру сі па парт нёр стве і на зі раль-

ніц тве ў АДКБ.

«Ха це ла ся б, каб мы вы ра шы лі гэ-

тыя пы тан ні на чар го вым са мі це. І шэ-

раг пы тан няў, якія сён ня ста яць пе рад 

кі раў ні ка мі дзяр жаў АДКБ і па тра бу-

юць ра шэн ня», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Ра шэн не ад бы ло ся, па гад нен не 

ра ты фі ка ва на прак тыч на ўсі мі дзяр-

жа ва мі АДКБ (Та джы кі стан за стаў ся), 

увай шло ў сі лу. І мы ця пер на па ро зе 

пра цы, якую трэ ба пра вес ці з дзяр-

жа ва мі, якіх мы раз гля да ем як па тэн-

цый ных кан ды да таў на атры ман не 

ста ту са на зі раль ні ка ці парт нё ра Ар-

га ні за цыі да га во ра аб ка лек тыў най 

бяс пе цы», — па ве да міў жур на ліс там 

Ста ні слаў Зась.

На яго дум ку, акрэс лен не та кіх кра ін 

і на ладж ван не ра бо ты з імі да па мо жа 

сфар мі ра ваць по яс доб ра су сед ства 

ва кол ва ен на-па лі тыч на га бло ка.

«Бе ла русь вель мі шчыль на ўцяг-

ну тая ў дзей насць АДКБ. Ад чу ва ец ца 

пад трым ка на ўсіх кро ках, якія на кі ра-

ва ны на ўма ца ван не гэ тай ар га ні за цыі 

і па вы шэн не эфек тыў нас ці яе пра цы ў 

ін та рэ сах усіх кра ін», — ад даў на леж-

нае Ге не раль ны сак ра тар.

«Мы бу дзем пры хіль ныя ін тэ гра цый ным 
пра цэ сам, але пры гэ тым мы бу дзем дак лад на 

тры мац ца на шых ін та рэ саў»
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу з Ге не раль ным сак ра та ром 

Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы Ста ні сла вам За сем

 У тэ му

«ЛІ ЧЫМ ВАЖ НЫМ НА ЛАДЖ ВАЦЬ ДЫЯ ЛОГ З НА ТА»
Ся род аб мер ка ва ных з Прэ зі дэн там Бе ла ру сі тэм Ста ні слаў Зась вы лу чыў 

мі ра твор чую дзей насць. У гэ тым пла не пра су ну ла ся су пра цоў ніц тва з ААН па 

пры цяг нен ні на ша га мі ра твор ча га па тэн цы я лу і ўклю чэн ні яго ў прак тыч ныя 

мі сіі ар га ні за цыі.

«Без умоў на, та кі прак тыч ны крок са дзей ні чаў бы па вы шэн ню аў та ры тэ ту і 

эфек тыў нас ці ар га ні за цыі», — ска заў ге не раль ны сак ра тар АДКБ і да даў, што ар-

га ні за цыя ў гэ тым на прам ку атрым лі вае пад трым ку Бе ла ру сі і кі раў ні ка кра і ны.

Доб рыя ад но сі ны скла лі ся з АБ СЕ. У маі на зна ча на су стрэ ча з ге не раль ным 

сак ра та ром ар га ні за цыі. Ад бы ва ец ца плён нае парт нёр ства з СНД, ШАС.

«З НА ТА ад но сі ны па куль ні як не склад ва юц ца. Але ад па вед ныя сіг на лы і 

га тоў насць мы аба зна ча ем і лі чым важ ным на ладж ваць дыя лог з гэ тым ва-

ен на-па лі тыч ным бло кам, та му што і адзін блок, і дру гі зай ма юц ца пы тан ня мі 

бяс пе кі ў роз ных рэ гі ё нах. Трэ ба та кую ка му ні ка цыю на ладж ваць», — па ве-

да міў Ста ні слаў Зась.

Чар го вы са міт АДКБ ад бу дзец ца ў снеж ні ў Маск ве. Ра сія ў гэ тым го дзе 

стар шын ствуе ў Са ю зе.

 ДА ВЕД КА
Пад ува гай АДКБ (чле на мі з'яў-

ля юц ца шэсць кра ін — Бе ла русь, 

Ра сія, Ка зах стан, Ар ме нія, Кыр-

гыз стан і Та джы кі стан) шмат лі кія 

век та ры — контр тэ ра рыс тыч ная, 

ан ты нар ка тыч ная ра бо та, спы нен-

не не ле галь най міг ра цыі, су мес ныя 

ву чэн ні і ме ма ры яль ныя ме ра пры-

ем ствы.

Да 75-год дзя Пе ра мо гі пры мер-

ка ва на су стрэ ча вы шэй шых асоб 

АДКБ, СНД, ШАС у кра са ві ку ў 

Маск ве. Ва ен на слу жа чыя Бе ла ру сі 

па ча лі пад рых тоў ку да ўдзе лу ў па-

ра дзе ў Маск ве 9 мая.

Для на дан ня ім пуль су су мес най 

ба раць бе з вы клі ка мі за пла на ва на 

ан ты нар ка тыч ная апе ра цыя «Ка-

нал», апе ра цыя па спы нен ні не ле-

галь най міг ра цыі гра ма дзян трэ ціх 

кра ін і асоб без гра ма дзян ства «Не-

ле гал».

Сёлета запланаваны сем су мес-

ных ву чэн няў з вой ска мі ка лек тыў-

ных сіл — «Уза е ма дзе ян не-2020», 

«По шук-2020», «Эша лон-2020» 

(у Ар ме ніі), «Ру беж» (на тэ ры то-

рыі Кыр гыз ста на), «Не па руш нае 

бра тэр ства-2020» (Бе ла русь), «Ко-

бальт-2020» (у Та джы кі ста не) і спе-

цы яль нае ву чэн не з вы ра та валь ны-

мі пад раз дзя лен ня мі МНС.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ЦЭНТ РАЛЬ НА ЕЎ РА ПЕЙ СКІ ВЕК ТАР: 
АД БЕ РА ГОЎ ДНЯП РА ДА ДУ НАЯ

Та ва ра аба рот Бе ла ру сі і Венг рыі 
ў мі ну лым го дзе вы рас на 30 пра цэн таў
Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка су стрэў ся з мі ніст рам за меж ных спраў і знеш-

не эка на міч ных су вя зяў Венг рыі Пет рам Сій яр там. Па 

сло вах спі ке ра бе ла рус ка га пар ла мен та, су стрэ ча 

яшчэ раз па цвяр джае імк нен не дзвюх кра ін уста на віць 

доў га тэр мі но вае ўза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва.

«Мы як дэ пу та ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь лі чым, што нам 

трэ ба па шы раць на ша ўза е ма дзе ян не, зна хо дзіць но выя 

фор мы і ме та ды. Лі чым, што нам трэ ба су пра цоў ні чаць 

так са ма ў рам ках Вы шаг рад скай гру пы, Еў ра пей ска га 

са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. Вы ве да е це, 

што стар шын ства ў гэ тым са ю зе са сту дзе ня пе рай шло 

да Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — ак цэн та ваў ува гу стар шы ня 

ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та.

Доб рыя па лі тыч ныя ад но сі ны кра ін з'яў ля юц ца пад мур-

кам для раз віц ця і ганд лё ва-ін вес ты цый на га парт нёр ства. 

У сту дзе ні мі ну ла га го да Пе тэр Сій яр та ўжо на вед ваў з 

афі цый ным ві зі там Бе ла русь. Та ды пе ра га во ры з Прэ зі-

дэн там Аляк санд рам Лу ка шэн кам і мі ніст рам за меж ных 

спраў Ула дзі мі рам Ма ке ем прай шлі плён на — быў пад пі са-

ны шэ раг да ку мен таў аб парт нёр стве, у тым лі ку між ура-

да вае па гад нен не аб аба ро не ін вес ты цый, ме ма ран дум 

аб рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве.

«Гэ тыя кро кі ўжо да лі вель мі доб ры вы нік. Вы ве да е це, 

што за 2019 год у нас та ва ра аба рот вы рас на 30 пра цэн-

таў і да сяг нуў 253 міль ё наў до ла раў. Гэ та вель мі доб ры 

па каз чык», — па ве да міў Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Раз мо ва пе рад свя там
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін скім 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са зва ро та мі гра-

ма дзян і юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў бю-

ра кра тыз му і ця га ні ны, па пе ра твор час ці, а так са ма 

для апе ра тыў на га ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, 

якія ўзні ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту 7 са ка ві ка з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

 на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ге надзь 

Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;

 стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

  на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Вік тар Фран ца віч ПРА НЮК. Тэл. 8 015 273 56 44;

  на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ана то ле віч МА ЛА ШКА. Тэл. 8 022 250 18 69;

 пер шы на мес нік стар шы ні Мінск ага абл вы кан ка ма 

Ігар Мі ка ла е віч МА КАР. Тэл. 8 017 500 41 60;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Аляк сандр 

Ві кен це віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Прэ зі дэнт уру чыў Ва лян ці не Мац ві ен ка 
Ор дэн Фран цыс ка Ска ры ны

Су стрэ чы ў Па ла цы Не за леж нас ці звы чай на ад бы-

ва юц ца ра ні цай, але бы ва юць і ўве ча ры. Ня час та, 

на ват рэд ка. Учо ра, акра мя Ста ні сла ва За ся, на ве-

да ла рэ зі дэн цыю Прэ зі дэн та Бе ла ру сі стар шы ня 

Са ве та Фе дэ ра цыі Ра сіі Ва лян ці на Мац ві ен ка. 

Ча му су стрэ ча за пла на ва на на ве чар, зра зу ме ла. У пра-

гра ме яе ві зі ту ў Мінск — пе ра мо вы і ў Са ве це Рэс пуб лі кі, 

і ў Па ла це Прад стаў ні коў (аб гэ тым пад ра бяз на — у сён-

няш нім вы пус ку «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня»). Але ра бо-

чую ат мас фе ру на сы ча на га пе рага ворамі дня ўпры го жыў 

па да ру нак для ша ноў най гос ці, які ча каў яе амаль год.

«Я ха чу ска рыс тац ца вы пад кам ва ша га ві зі ту і ўру чыць 

вам за слу жа ную ўзна га ро ду», — ска заў Прэ зі дэнт, да даў-

шы: «Мы ха це лі, каб гэ та бы ло ўра чыс та і па-род на му, 

бліз ка му. У ка бі не це я не ўру чаю (уз на га ро ды — «Зв».) 

ні ко му, акра мя сва іх сяб роў».

Ва лян ці на Мац ві ен ка пад крэс лі ла: «Гэ та вель мі да ра гая 

ўзна га ро да». «Я з асаб лі вы мі па чуц ця мі заў сё ды пры яз джаю 

да вас і ад' яз джаю, за ра дзіў шы ся гэ тай ва шай цеп лы нёй, 

гас цін нас цю», — звяр ну ла ўва гу ра сій скі пар ла мен та рый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па да рыў так са ма спі ке ру Са ве та 

Фе дэ ра цыі іко ну свя той Ва лян ці ны Мін скай і кні гу з рэ цэп-

та мі бе ла рус кай кух ні.

Ва лян ці на Мац ві ен ка па дзя ка ва ла сва ёй ка ляжанцы 

На тал лі Ка ча на вай, стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі за вы дат-

ную пра гра му су стрэ чы: «Мы сён ня на ве да лі Храм-пом нік у 

го нар Усіх свя тых, і я пры вез ла кап су лу з ржэў скай зям лёй. 

Вы ве да е це, што пад Ржэ вам бы ла са мая кро ва пра літ ная і 

пра цяг лая біт ва. Та кая чул лі вая бы ла цы ры мо нія. І я ра да, 

што част ка гэ тай зям лі, па літ ай кры вёй і рус кіх, і бе ла ру саў, 

і ін шых на ро даў бу дзе за хоў вац ца ў ва шым хра ме. Асаб лі ва 

гэ та зна мя наль на ў год 75-год дзя Пе ра мо гі».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.
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