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У ве рас ні ў Мін ску прай шла між-

на род ная кан фе рэн цыя вы со ка га 

ўзроў ню па ба раць бе з тэ ра рыз мам 

з вы ка ры стан нем но вых і ўзні ка ю-

чых тэх на ло гій. Пад час яе Бе ла русь 

вы сту пі ла з іні цы я ты вай аб «по ясе 

ліч ба ва га доб ра су сед ства».

«У якас ці ме ха ніз ма яе рэа лі за цыі 

мы ба чым за клю чэн не па гад нен няў 

аб за бес пя чэн ні ін фар ма цый най бяс-

пе кі. Іх клю ча вы мі эле мен та мі маглі б 

стаць ідэі ліч ба ва га су ве рэ ні тэ ту і 

нейт ра лі тэ ту, што бу дзе га ран та ваць 

не ўмя шан не кра ін у ін фар ма цый ныя 

рэ сур сы ад на ад ной», — па ве да міў 

кі раў нік дзяржавы.

Ён так са ма ад зна чыў, што не-

аб ход на ўзмац няць Са друж насць 

як са ма да стат ко вае і эфек тыў на е 

аб'яд нан не, фун да мен там яко га з'яў-

ля ец ца эка но мі ка. Прэ зі дэнт у гэ тым 

кі рун ку пад крэс ліў ак ту аль насць пад-

рых та ва най да са мі ту Дэк ла ра цыі аб 

стра тэ гіч ным эка на міч ным су пра цоў-

ніц тве, якая яшчэ раз па цвер дзіць 

імк нен не да кан са лі да цыі эка на міч-

ных па тэн цы я лаў кра ін, па глыб лен ня 

вы твор ча-ка а пе ра цый ных і ганд лё-

вых су вя зяў.

Кра і ны Са друж нас ці фак тыч на 

вый шлі на за вяр шаль ную ста дыю 

пад рых тоў кі Стра тэ гіі эка на міч на га 

раз віц ця СНД на пе ры яд да 2030 го-

да. Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 

да поў ніць яе кан крэт ны мі пра рыў ны мі 

пра ек та мі, якія мо гуць стаць агуль-

ны мі пунк та мі эка на міч на га рос ту. 

Па вод ле яго слоў, най важ ней шай 

за да чай эка на міч на га па рад ку дня 

за ста ец ца фар мі ра ван не паў на вар-

тас най зо ны сва бод на га ганд лю.

За ма ро жа ныя кан флік ты пост са-

вец кай пра сто ры так са ма па тра бу-

юць вы ра шэн ня. «Ра зам бы лі, ра зам 

ва я ва лі, а па гля дзі це, што ро біц ца 

на пост са вец кай пра сто ры. Коль кі 

та кіх кан флік таў... Ча му мы не вы-

ра ша ем гэ тыя пы тан ні? Ка лі мы на 

неш та здоль ныя, трэ ба вы ра шаць гэ-

тыя праб ле мы, — ска заў бе ла рускі 

лі дар. — Не вар та ства раць сі ту а-

цыю, ка лі на да па мо гу трэ ба за клі-

каць лю дзей з-за акі я на!»

Ак ту аль ная ў гэ тым ра кур се тэ-

ма ты ка кан флік ту ва Укра і не. Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі за клі каў пад тры маць 

дзе ю чую там ула ду. У вы пад ку звяр-

жэн ня іс ну ю ча га па рад ку не маг чы ма 

прад ка заць, у якой тра гіч най сі ту а-

цыі апы нец ца кра і на. «Што бы ло б 

дрэн на га, ка лі б ця пе раш ні Прэ зі дэнт 

Укра і ны, а ён ра зум ны, нар маль ны 

ча ла век, сён ня пры сут ні чаў у нас? 

У яго б не бы ло праб ле мы па га ва-

рыць з ад ным прэ зі дэн там, з дру гім, 

трэ цім, су стрэц ца тут з Прэ зі дэн там 

Ра сіі, пра су стрэ чу з якім ён шмат 

ця пер ка жа. Та му не трэ ба ра біць 

ня пра віль ных кро каў, асаб лі ва ця-

пер. Не трэ ба спя шац ца», — лі чыць 

Аляк сандр Лука шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 

бе ла рус кім бо кам бы ла вы лу ча на іні-

цы я ты ва аб не раз мя шчэн ні ра кет ся-

рэд няй і мен шай да лё кас ці ў Еў ро пе. 

«Пас ля спы нен ня дзе ян ня ад па вед-

на га да га во ра ста но віц ца вель мі ве-

ра год ным з'яў лен не та кіх уз бра ен няў 

у еў ра пей скай част цы кан ты нен та. 

А гэ та не па збеж на цяг не за са бой 

па гро зу но ва га віт ка ва ен най кан-

фран та цыі», — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы і пад крэс ліў, што Бе ла русь як 

паў на праў ная ўдзель ні ца да га во ра 

не вы хо дзі ла з яго і не мае на мер 

гэ та ра біць, ка лі не бу дзе па гроз яе 

бяс пе цы.

Пра ка мен та ваў Прэ зі дэнт і маш-

таб ныя ву чэн ні ка ля бе ла рус кай мя-

жы: «НА ТА ча мусь ці вы ра шы ла праз 

лі та раль на не каль кі ме ся цаў пра вес ці 

ка ля на шых ме жаў буй на маш таб ныя 

ву чэн ні і за дзей ні чаць столь кі ты сяч, 

коль кі ні ко лі не за дзей ні ча ла. Гэ та 

Поль шча і кра і ны Бал тыі. Гэ та не нар-

маль на. Гэ та не ка жа пра тое, што 

мір прый шоў на тэ ры то рыю Еў ро пы 

і ача гоў та кіх не ўзнік не ў бу ду чы ні. 

Гэ та не зра зу ме лыя ву чэн ні. На пэў на, 

нам з Прэ зі дэн там Ра сіі прый дзец-

ца па ду маць аб тым, як за сце раг чы 

ся бе ў гэ ты пе ры яд. Та му што там 

бу дзе ўдзель ні каў ка ля 30 ты сяч», — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ў сва ёй пра-

мо ве зга даў і пад рых та ва ны для 

пры няц ця на са мі це Зва рот у су вя зі 

з 75-год дзем Пе ра мо гі са вец ка га на-

ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

«Сё ле та мы ад свят ка ва лі 

75-годдзе вы зва лен ня Бе ла ру сі. Наш 

на род за пла ціў вы со кую ца ну за сваю 

сва боду — у ба раць бе з фа шыз мам 

за гі нуў кож ны трэ ці бе ла рус. На-

ступ ствы той стра шэн най вай ны мы 

ад чу ва ем па гэ ты дзень», — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

«Пе ра мо гу ў гэ тай вай не па да рыў 

нам вя лі кі са вец кі на род! Па мі ра ючы 

ў аса джа най Брэсц кай крэ пас ці і бла-

кад ным Ле нін гра дзе, зма га ю чы ся пад 

Ста лін гра дам і Кур скам, вы зва ля ю чы 

Еў ро пу і штур му ю чы Бер лін, рус кія, 

бе ла ру сы, укра ін цы, ка за хі, ар мя не, 

азер бай джан цы, мал да ва не, гру зі ны, 

кір гі зы, та джы кі, турк ме ны і ўзбе кі, ін-

шыя на ро ды не ду ма лі пра сваю на-

цыя наль ную пры на леж насць. Яны бы лі 

адзі ныя, уз ні ма ю чы Сцяг Пе ра мо гі над 

Рэйх ста гам. Зна чыць, і на ша Пе ра мо-

га па він на быць адзі ная і не па дзель-

ная!» — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што, пад піс ва ю чы зва рот, ба кі зноў дэ-

ман стру юць сваю з'яд на насць і друж-

бу, бе раж лі вае стаў лен не да агуль най 

вя лі кай гіс то рыі. «Адзі ным фрон там 

супрацьстаім спро бам яе ска жэн ня і 

фаль сі фі ка цыі. Ра зам вы сту па ем за 

ад наў лен не шы ро ка га між на род на га 

дыя ло гу па ўма ца ван ні сіс тэ мы гла-

баль най бяс пе кі і мер да ве ру», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

* * *
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка так-

са ма пра вёў двух ба ко выя пе ра га-

во ры з Прэ зі дэн там Турк ме ні ста на 

Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да вым.

«У нас са праў ды ёсць вель мі доб-

рыя пла ны, якія мы з ва мі аба вяз ко ва 

рэа лі зу ем. Мы ства ры лі фун да мент 

на шых ад но сін, вель мі шмат зра бі-

лі,— за явіў кі раў нік Бе ла ру сі. — Я вас 

пад трым лі ваю ў тым, што ў нас на пе-

ра дзе яшчэ вель мі шмат спраў, якія 

мы аба вяз ко ва па він ны здзейс ніць».

БЯС ПЕ КА: УНУТ РА НАЯ, 
ЗНЕШ НЯЯ І ЭКА НА МІЧ НАЯ

У Бра гі не пра вёў  

прамую лінію і пры ём 

гра ма дзян па моч нік 

Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ін спек тар 

па Го мель скай 

воб лас ці 

Юрый ШУ ЛЕЙ КА.

Пер шая па тэ ле фа на ва ла 

га мяль чан ка, ма ла дая ма ці 

Юлія Не сця рэн ка. Яна агу-

чы ла праб ле му, якая хва-

люе ўсіх жы ха роў мік ра ра-

ё на Ху тар. Раз мо ва іш ла 

пра інф ра струк ту ру, якой 

у гэ тым но вым мік ра ра ё не 

прак тыч на ня ма. Пы тан не 

вя до мае ўла дам Го мель-

шчы ны даў но. Юрый Ві толь-

да віч па абя цаў, што на ле та 

шко ла пач не пра ек та вац ца, 

але на пя рэ дад ні ад бу дзец-

ца су стрэ ча з за ці каў ле ны мі 

жы ха ра мі мік ра ра ё на, каб 

пад ра бяз на вы свет ліць не 

толь кі гэ тую, але і ін шыя іх 

праб ле мы.

Дэ пу тат Ка ма рын ска-

га сель са ве та Іры на Пят-

ніц кая пра сі ла да вес ці да 

ла ду доб ра ўпа рад ка ван-

не шмат ква тэр на га до ма і 

два ра ў гэ тым га рад скім па-

сёл ку. Па моч нік Прэ зі дэн-

та ад разу ж даў да ру чэн не 

служ бам ЖКГ Бра гін ска га 

ра ё на з па ня дзел ка па чаць 

і як ма га хут чэй за вяр шыць 

лік ві да цыю ўсіх не да ро бак, 

пра якія ка за ла жан чы на.

Бы лы жы хар Бра гін-

шчы ны Аляк сандр Ця рэ-

шчан ка пра сіў пра цяг нуць 

доб ра ўпа рад ка ван не на 

яго ма лой ра дзі ме — у 

вёс цы Руд ня Жу раў лё ва. 

Ця пер там ра ён ны мі ўла да-

мі ство ра на па мят нае мес-

ца, пры све ча нае жы ха рам, 

якія за гі ну лі пад час Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. Гра-

ма дзя нін лі чыць, што бу дзе 

ка рыс тац ца па пу ляр нас цю 

і мі фа ла гіч ная сця жы на, 

для ства рэн ня якой тут 

ёсць усе маг чы мас ці. Пы-

тан не гэ та бу дзе вы ву ча на 

мяс цо вы мі ўла да мі.

Лю дзі за да ва лі пад час 

пра мой лі ніі са мыя раз на-

стай ныя пы тан ні, якія да-

ты чы лі ся пры ват ных праб-

лем: пры ва ты за цыі, уста-

наў лен ня гра ніц зя мель-

ных участ каў, атры ман ня 

пен сіі... Мно гія пы тан ні 

па тра бу юць да дат ко ва га 

вы ву чэн ня і кан суль та цый 

з ад па вед ны мі спе цы я ліс-

та мі, якія бу дуць пра ве дзе-

ны, каб даць усім ад ка зы ў 

вы зна ча ны тэр мін.

Юрый Шу лей ка за даў 

пы тан ні на конт пад рых тоў кі 

Бра гін ска га ра ё на да ацяп-

ляль на га се зо на. Між тым 

на ступ ны зва нок ад жы-

хар кі Ка ма ры на за свед чыў, 

што не ўсё так доб ра, як ка-

за лі мяс цо выя чы ноў ні кі. 

Та ма ра Са лаў 'ё ва па пра сі-

ла ра за брац ца з ра мон там 

да рог у Ка ма ры не.

Жы хар рай цэнт ра Юрый 

Са по нен ка па ве да міў пра 

сваю жыл лё вую праб ле му. 

Яго дом зна хо дзіц ца ў ка-

му наль най улас нас ці, ад нак 

стан жыл ля па кі дае жа даць 

леп ша га. Знос бу дын ка — 

100 %. Дом афі цый на не-

пры дат ны для пра жы ван ня 

па са ні тар ных нор мах, ёсць 

вя лі кія пы тан ні па ацяп лен-

ні. Бы ла агу ча на пра па но ва 

па ра мон це, з якой за яў нік 

па га дзіў ся.

Раз мо ва зай шла і пра 

пы тан ні за ма ца валь нас ці 

кад раў у гэ тым «чар но-

быль скім ра ё не». 80 % ма-

ла дых спе цы я ліс таў за-

ста юц ца пра ца ваць на 

пер шым ра бо чым мес цы. 

Сё ле та на Бра гін шчы ну з 

роз ных ме ды цын скіх уста-

ноў пры еха ла вя лі кая гру-

па ўра чоў роз ных спе цы-

яль нас цяў. Між тым тэ ма 

пад трым кі, сты му ля ван ня 

ма ла дых спе цы я ліс таў, 

якія прый шлі на ра бо ту на 

тэ ры то рыю, па цяр пе лую 

ад ка та стро фы на Чар но-

быль скай АЭС, за ста ец-

ца ак ту аль най, ад зна чыў 

Юрый Шу лей ка:

— Не ка то рыя ас пек ты 

вы ра шаль ныя, част ка ўжо 

вы ра ша на на ўзроў ні ўра-

да: з'я ві лі ся да ку мен ты, якія 

сты му лю юць за ма ца ван не 

ма ла дых спе цы я ліс таў. Мы 

бу дзем яшчэ раз вяр тац ца 

да гэ тай тэ ма ты кі. Пы тан не 

не аб ход на пра пра цоў ваць і 

на да лей.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

На дзяр жаў ным 
уз роў ні

Кі раў ніц тва і служ бо выя асо бы Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Бе ла ру сі з 14 да 18 каст рыч ні ка пра вя дуць 

вы яз ныя аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян і прад стаў ні коў 

юры дыч ных асоб.

Ад на ча со ва прад стаў ні кі Ад мі ніст ра цыі вы ву чаць сі ту а цыю 

на мес цах — вы ка нан не да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы, эфек-

тыў насць дзе ян няў мяс цо вых ор га наў ула ды па па вы шэн ні 

ўзроў ню жыц це за бес пя чэн ня на сель ніц тва. Асаб лі вую ўва гу 

пла ну ец ца ўдзя ліць пы тан ням са цы яль на-эка на міч на га раз віц-

ця рэ гі ё наў, вы яў лен ню праб лем, якія вы клі ка юць за не па ко е-

насць лю дзей і па тра бу юць апе ра тыў на га вы ра шэн ня.

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін скай воб лас ці Ігар 

ЯЎ СЕ ЕЎ 15 каст рыч ні ка ў 10.00 су стрэ нец ца з жы ха ра мі 

ў Ві лей скім рай вы кан ка ме. На мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня — на чаль нік упраў лен ня ідэа ло гіі і 

ін фар ма цый най па лі ты кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ула дзі мір 

МА ТУ СЕ ВІЧ 15 каст рыч ні ка ў 11.00 пач не пры ём гра ма дзян 

у Ма зыр скім рай вы кан ка ме.

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін ску Ві таль ПРЫ-

МА пра вя дзе пры ём 16 каст рыч ні ка з 9.00 у ад мі ніст ра цыі 

Пер ша май ска га ра ё на Мін ска. На чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня кад ра вай па лі ты кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Юрый 

КРЫВАШЭЕЎ су стрэ нец ца з жы ха ра мі 16 каст рыч ні ка ў 10.00 

у Дзяр жын скім рай вы кан ка ме.

На чаль нік га лоў на га ідэа ла гіч на га ўпраў лен ня Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Воль га ШПІ ЛЕЎ СКАЯ бу дзе пра ца ваць на пры ёме 

17 каст рыч ні ка з 10.00 у Ба ры саў скім рай вы кан ка ме.

Пры ём па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па Брэсц кай воб-

лас ці Ана то ля МАР КЕ ВІ ЧА ад бу дзец ца 18 каст рыч ні ка ў 10.00 

у Ба ра на віц кім рай вы кан ка ме. Пер шы на мес нік на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня кад ра вай па лі ты кі — на чаль нік упраў-

лен ня кі ру ю чых кад раў і дзяр жаў ных уз на га род Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ге надзь РА ШАЦЬ КО бу дзе пра ца ваць са зва ро та мі 

18 каст рыч ні ка ў 11.00 у Шар каў шчын скім рай вы кан ка ме.

За пі сац ца на пры ёмы мож на па тэ ле фо нах ад дзе лаў па ра бо-

це са зва ро та мі гра ма дзян ад па вед ных вы ка наў чых ка мі тэ таў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

Восем чалавек на месца
Са ма му ста ла му прэ тэн дэн ту 
на кан ды дац тва — 83 га ды

Стар шы ня ЦВК Лі дзія ЯР МО ШЫ НА пад час ві дэа бры фін гу, 

які зла дзіў На цы я наль ны прэс-цэнтр, рас ка за ла аб хо дзе 

вы бар чай кам па ніі. Кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма па ве да мі ла, 

што ка мі сія за рэ гіст ра ва ла 56 кан ды да таў у чле ны Са ве та 

Рэс пуб лі кі. Да ку мен ты на рэ гіст ра цыю ў кан ды да ты ў дэ-

пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў па да лі 703 ча ла ве кі. Яшчэ 

34 кам плек ты да ку мен таў для ўдзе лу ў вы ба рах у ніж нюю 

па ла ту па даў Рух «За сва бо ду», ад нак па за ко не гра мад скія 

аб' яд нан ні не ма юць пра ва вы лу чэн ня кан ды да таў.

Са мы вя лі кі кон курс — у Мін ску, больш за во сем прэ тэн дэн таў на 

кан ды дац тва ў вы бар чай акру зе. Ад нак Лі дзія Яр мо шы на праг на зуе, 

што не ўсе з іх бу дуць за рэ гіст ра ва ныя пас ля пра вер кі да ку мен таў 

акру го вы мі вы бар чы мі ка мі сі я мі. Да рэ чы, пас ля рэ гіст ра цыі, якая 

за вяр шыц ца 17 каст рыч ні ка, роў на за ме сяц да вы ба раў, звест кі аб 

кан ды да тах з'я вяц ца ў ма біль най пра гра ме «Га ла сую!».

Экс пе ры мент па вы ка ры стан ні гэ тай пра гра мы, рас пра ца ва най 

БРСМ бяс плат на, прай шоў ле тась у Мін ску пад час вы ба раў у мяс-

цо выя Са ве ты дэ пу та таў. Сё ле та рас пра цоў ка рас паў сю джа на на 

ўсю кра і ну. Цэнт рвы бар кам за пра шае гра ма дзян па ве дам ляць аб 

не дак лад нас цях у пра гра ме. Лі дзія Яр мо шы на пад крэс лі ла так-

са ма, што да лё ка не ўсе дзяр жа вы на кі роў ва юць вы бар шчы кам 

не аб ход ную ін фар ма цыю і дру ка ва ныя за пра шэн ні.

«Сё лет няя вы бар чая кам па нія ў пар ла мент — вель мі ак тыў-

ная. Коль касць прэ тэн дэн таў (яшчэ да рэ гіст ра цыі) боль шая, 

чым тры га ды та му, і знач на боль шая, чым у 2008 і 2004 га дах. 

Па сут нас ці, мы вяр ну лі ся да ліч баў 2000 го да, ка лі бы лі вель мі 

яск ра выя, вель мі аль тэр на тыў ныя пар ла менц кія вы ба ры. Та му 

ка заць, што «ў нас ня ма дэ ма кра тыі», — не да рэ чна», — лі чыць 

стар шы ня ЦВК.

Пар ла менц кія вы ба ры — 2019, па сло вах Лі дзіі Яр мо шы най, 

не толь кі аль тэр на тыў ныя, але эка на міч ныя і са цы яль ныя. Кож ны 

кан ды дат мо жа ўдзель ні чаць у вы ба рах бяс плат на, яму да ец ца 

эфір ны час і дру ка ва ныя пло шчы.

Кі раў нік Цэнт рвы бар ка ма па ве да мі ла, што ў Бе ла ру сі сфар мі-

ра ва на амаль шэсць ты сяч участ ко вых ка мі сій, 46 з іх утво ра ны 

за ме жа мі кра і ны. Ся род чле наў участ ко вых ка мі сій больш за 

ўсё прад стаў ні коў гра мад скіх аб' яд нан няў: праф са юзаў, «Бе лай 

Ру сі», Са ю за жан чын. Коль касць па лі тыч ных пар тый — удзель-

ніц у вы ба рах у па раў на нні з па пя рэд няй кам па ні яй уз рас ла да 

два нац ца ці.

Для на зі ран ня за хо дам вы ба раў ужо акрэ ды та ва на больш за 

200 прад стаў ні коў Вы кан ка ма СНД і два нац цаць — ад АБ СЕ. На 

на ступ ным тыд ні ў Бе ла русь пры е дзе кі раў нік мі сіі на зі раль ні каў 

і гру па доў га тэр мі но вых на зі раль ні каў ад БДІПЧ АБ СЕ.

На пар ла менц кіх вы ба рах ад сут ні чае мак сі маль ная ўзрос та вая 

мя жа — вы бі рац ца мож на з 21 го да і па куль ёсць сі лы. Сё ле та 

па зма гац ца за дэ пу тац кі мандат збі ра ец ца гра ма дзя нін, які да-

сяг нуў уз рос ту 83 га доў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.
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