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Аб гэ тым ста ла вя до ма пад час су-

стрэ чы Прэ зі дэн та з Над звы чай ным 

і Паў на моц ным Па слом Ту рэц кай 

Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

Кез бан Ніл ва най Да ра мой.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што пры-

чы на су стрэ чы за клю ча ец ца не толь кі ў 

яго глы бо кай па ва зе да гэ тай кра і ны і 

па сла як прад стаў ні ка Тур цыі ў Бе ла ру сі. 

«Ёсць і прак тыч ны бок спра вы: у ся рэ дзі не 

кра са ві ка, вы ве да е це, у нас — афі цый ны 

ві зіт Бе ла ру сі на най вы шэй шым уз роў ні ў 

Тур цыю і су стрэ ча з ва шым Прэ зі дэн там, 

та му ёсць цэ лы шэ раг аб ста він, якія пад-

штур хоў ва юць нас да гэ тай гу тар кі», — 

ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт вы ка заў над зею на тое, што 

най блі жэй шыя па ся джэн ні су мес най між-

ура да вай ка мі сіі Бе ла ру сі і Тур цыі да дуць 

доб рыя вы ні кі ў пла не пад рых тоў кі пе ра-

га во раў з Прэ зі дэн там Рэ джэ пам Та і пам 

Эр да га нам.

«Але бу дзем лі чыць, што на ша з ва-

мі су стрэ ча сён ня — гэ та пер шы крок 

да кан крэт най пад рых тоў кі гэ та га ві зі-

ту», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 

пра па на ваў шы аб мер ка ваць пы тан ні з 

пунк ту гле джан ня тых праб лем, якія іс-

ну юць, якія трэ ба вы ра шаць.

У ад каз дып ла мат па дзя ка ва ла Прэ зі-

дэн ту за пры ём — для яе гэ та го нар і маг-

чы масць для пра вя дзен ня пад рых тоў чай 

ра бо ты на пя рэ дад ні ві зі ту кі раў ні ка бе ла-

рус кай дзяр жа вы ў Тур цыю. Па вод ле яе 

слоў, са праў ды ёсць не каль кі пы тан няў, 

якія яна ха це ла б аб мер ка ваць.

«Перш за ўсё, ха чу ад зна чыць, што 

мы не ба чым праб лем у ад но сі нах па між 

на шы мі кра і на мі і лі чым гэ та на го дай для 

го на ру», — ад зна чы ла Кез бан Ніл ва на 

Да ра ма.

Паз ней дып ла мат па дзя лі ла ся з жур-

на ліс та мі пад ра бяз нас ця мі су стрэ чы.

«Без умоў на, га вор ка іш ла пра тэ мы, 

якія звя за ны з пад рых тоў чы мі пы тан-

ня мі пе рад ві зі там спа да ра Прэ зі дэн та 

ў Ту рэц кую Рэс пуб лі ку. Мы аб мя ня лі-

ся дум ка мі па ак ту аль ных пы тан нях, 

якія ста яць на па рад ку, — ад зна чы ла 

яна. — Спра ва ў тым, што два га ды 

та му (пас ля ві зі ту Прэ зі дэн та Тур цыі ў 

Бе ла русь. — «Зв.») нам бы ла па стаў-

ле на мэ та — пра ца ваць над па ве лі чэн-

нем па каз чы каў ганд лё ва-эка на міч ных 

ад но сін, а так са ма па шы раць су пра-

цоў ніц тва па шэ ра гу пы тан няў, ся род 

якіх — су пра цоў ніц тва ў сфе ры аду ка-

цыі, на ву кі і тэх на ло гій».

«Ад но сі ны па між кра і на мі грун ту юц ца 

на глы бо кім уза ем ным да ве ры, а так са ма 

на друж бе. І мы ва ло да ем вель мі моц-

ным фун да мен там для раз віц ця ад но сін, 

тым больш што якіх-не будзь пы тан няў, 

яко га-не будзь праб лем на га па рад ку па-

між на шы мі кра і на мі не іс нуе», — пад-

крэс лі ла Кез бан Ніл ва на Да ра ма.

Яшчэ на су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 

маг чы мас ці па шы рэн ня спект ра пы тан-

няў, па якіх вя дзец ца двух ба ко вае су-

пра цоў ніц тва: гэ та і па ве лі чэн не рэй саў 

па між дзвю ма дзяр жа ва мі, і раз віц цё 

ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін у больш 

зба лан са ва ным ра зу мен ні, і рэа лі за цыя 

мер пад трым кі для пры цяг нен ня боль-

шай коль кас ці ту рэц кіх ін вес та раў у бе-

ла рус кую эка но мі ку, і раз віц цё ад но сін у 

сфе ры ту рыз му.

Да рэ чы, у рам ках ві зі ту бу дзе да поў-

не на да га вор на-пра ва вая ба за.

Дып ла мат так са ма рас ка за ла, што 

падчас ві зі ту за пла на ва ны фо рум, на 

якім дзе ла выя ко лы змо гуць аб мер ка-

ваць но выя на прам кі дзей нас ці. Кез бан 

Ніл ва на Да ра ма вы ка за ла над зею, што 

на гэ тым ме ра пры ем стве бу дуць ство ра-

ны су мес ныя но выя пра ек ты.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЛІЧ БЫ І ФАК ТЫ
Па вод ле слоў гу бер на та ра, дзя ку ю чы 

ўстой лі ва му раз віц цю воб лас ці ў 2017 і 

2018 га дах уда ло ся пе ра крыць ад ста ван не 

2016 го да па асноў ным па каз чы ку — тэм пе 

рос ту ва ла во га рэ гі я наль на га пра дук ту. За 

тры га ды ён склаў 105,8 пра цэн та пры за-

дан ні 103,9. На прык лад, су куп ны пры рост у 

пра мыс ло вас ці пе ра вы сіў 15 пра цэн таў.

Мі ну лы год склаў ся не зу сім уда ла для аг-

ра ры яў. У цэ лым аб' ём вы твор час ці пра дук-

цыі сель скай гас па дар кі зні жа ны на 1,8 пра-

цэн та. І ўсё-та кі па вы ні ках го да воб ласць 

вый шла на пер шае мес ца ў кра і не па тэм пах 

рос ту вы твор час ці ма ла ка і пра дук цыі вы-

рошч ван ня буй ной ра га тай жы вё лы.

Са ста ноў чай ды на мі кай пра ца ваў бу даў-

ні чы комп лекс. Уве дзе на ў экс плу а та цыю 

634,6 ты ся чы квад рат ных мет раў жыл ля. 

Больш чым у паў та ра ра за пе ра вы ша ны 

пра гноз па па ступ лен ні пра мых за меж ных 

ін вес ты цый. З пры цяг нен нем якіх вя ла ся 

рэа лі за цыя 17 ін вес ты цый ных пра ек таў. 

На прык лад, у Іва цэ віц кім ра ё не ня мец кай 

кам па ні яй рас па ча ты буй ны пра ект па ства-

рэн ні вы твор час ці мэб лі.

НО ВЫЯ ШКО ЛЫ І БАЛЬ НІ ЦЫ
Мно гае зроб ле на ў са цы яль най сфе ры. 

Брэсц кая воб ласць — адзі ны рэ гі ён у рэс-

пуб лі цы, дзе ўда ло ся да сяг нуць зні жэн ня 

па каз чы ка смя рот нас ці ў 2018 го дзе. Ле-

тась скон ча на бу даў ніц тва і ўве дзе ны ў 

строй стан цыя хут кай ме ды цын скай да па-

мо гі ў паўд нё ва-за ход няй част цы го ра да па 

ву лі цы Су во ра ва, пры бу до ва да пры ём на га 

ад дзя лен ня га рад ской баль ні цы хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі, хос піс у Брэс це. Пра-

ве дзе на рэ кан струк цыя хар чо ва га бло ка і 

пры ём на га ад дзя лен ня дзі ця чай аб лас ной 

баль ні цы, ка пі таль на ад ра ман та ва на і ма-

дэр ні за ва на па лі клі ні ка Вы со ка ўскай га рад-

ской баль ні цы.

Пра цяг ва лі ся ра бо ты па бу даў ніц тве і рэ-

кан струк цыі аб' ек таў аду ка цыі: ад ра ман та-

ва ны хар чо выя бло кі ў 28 шко лах, спар тыў-

ная за ла ма ла рыц кай СШ № 2, вя дзец ца 

бу даў ніц тва ся рэд няй шко лы ў Брэс це на 

1480 мес цаў з уво дам у экс плу а та цыю ў гэ-

тым го дзе. Ле тась ад крыў ся дзі ця чы са док на 

350 мес цаў у Паўд нё ва-За ход нім мік ра ра ё не 

Брэс та. За раз бу ду юц ца дзі ця чыя сад кі ў 

мік ра ра ё не Ра дуж ны ў Пін ску, мік ра ра ё не 

Ба раў кі-1 у Ба ра на ві чах, а так са ма шко лы-

сад ка на 471 мес ца ў Брэс це. Усе аб' ек ты 

бу дуць зда дзе ныя сё ле та.

Ле тась у аб лас ным цэнт ры з'я віў ся но вы 

фут боль ны ма неж. Пас ля ра мон ту ад кры-

лі ся спар тыў ныя за лы ў Пін ску і Ля ха ві чах. 

Па бу да ва ны спар тыў ныя па лі для гуль ні ў 

мі ні-фут бол са штуч ным па крыц цём у пар ку 

Іва на ва і ка ля Вы со ка ўскай ся рэд няй шко лы 

Ка мя нец ка га ра ё на.

АБ' ЕК ТЫ 1000-ГОД ДЗЯ
Уся го ў рам ках пад рых тоў кі да 

1000-год дзя Брэс та пра ду гле джа на бу даў-

ніц тва 27 аб' ек таў. Тры нац цаць з іх ужо ўве-

дзе на ў строй. У іх лі ку ка пі таль ны ра монт 

каль ца во га пе ра ся чэн ня аў та ма біль ных 

да рог М1 і Р83 Брэст — Ка мя нец — Бе ла-

веж ская пу шча, ад мі ніст ра цый ныя бу дын кі 

пад атко вай ін спек цыі і аб лас ной пра ку ра ту-

ры, пер шы пус ка вы комп лекс пер шай чар гі 

Коб рын ска га пу цеп ра во да.

У гэтым го дзе пла ну ец ца да ўво ду 14 аб'-

ек таў. Са мы маш таб ны і знач ны — За ход ні 

аб ход, са мы доў га ча ка ны — тэ атр ля лек.

Уся го ў Брэс це прой дзе больш за 

1000 куль тур ных, спар тыў ных і гра мад скіх 

ме ра пры ем стваў, пры све ча ных юбі лею.

ЭКА ЛА ГІЧ НАЯ БЯС ПЕ КА
Кі раў нік воб лас ці пад ра бяз на га ва рыў пра 

эка ла гіч ную бяс пе ку рэ гі ё на. У 2018 го дзе 

на ажыц цяў лен не пры ро да ахоў ных ме ра-

пры ем стваў мяс цо выя бюд жэ ты на кі ра ва лі 

ка ля 6,4 міль ё на руб лёў. За год па бу да ва-

на і рэ кан стру я ва на 58 га за ачы шчаль ных 

уста но вак. Зні жэн не вы кі даў у ат мас фе ру 

скла ла 594 то ны.

Ха ла дзіль нае аб ста ля ван не і кан ды цы я не-

ры пе ра ве дзе ны на азо на бяс печ ныя фрэ о ны 

на дзе вя ці пра мыс ло вых і ча ты рох сель ска-

гас па дар чых прад пры ем ствах воб лас ці. Да 

кан ца пя ці год кі ста віц ца за да ча за бяс пе чыць 

зні жэн не вы кі даў у ат мас фе ру не менш чым 

на 1000 тон шкод ных рэ чы ваў за кошт рэ кан-

струк цыі, ма дэр ні за цыі вы твор час ці аль бо 

за ме ны са ста рэ ла га аб ста ля ван ня.

ПА ЗІ ЦЫЯ 
ПА АКУ МУ ЛЯ ТАР НЫМ ЗА ВОД ЗЕ

Стар шы ня абл вы кан ка ма асоб на спы-

ніў ся на сі ту а цыі ва кол бу даў ніц тва аку му-

ля тар на га за во да ў Брэсц кім ра ё не. Бы ло 

ад зна ча на, што дзяр жаў ная эка ла гіч ная экс-

пер ты за да ла за клю чэн не аб ад па вед нас ці 

пра ек та за во да за ка на даў ству аб ахо ве ат-

мас фер на га па вет ра, аб ахо ве і вы ка ры стан-

ні жы вёль на га све ту, аб ахо ве і вы ка ры стан-

ні зя мель, аб ахо ве і вы ка ры стан ні не драў, 

аб абы хо джан ні з ад хо да мі, аб дзяр жаў-

най эка ла гіч най экс пер ты зе. У за клю чэн ні 

зроб ле на вы сно ва, што апі са ны тэх на ла гіч-

ны пра цэс вы твор час ці свін цо ва-кіс лот ных 

аку му ля та раў у цэ лым ад па вя дае най леп-

шым да ступ ным тэх ніч ным ме та дам, якія 

ўста ноў ле ны нар ма тыў ны мі да ку мен та мі 

Еў ра пей ска га са ю за і Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кі раў нік воб лас ці звяр нуў асаб лі вую ўва-

гу на тое, што пры ўвод зе за во да ў экс плу а-

та цыю бу дзе да дзе на ацэн ка ад па вед нас ці 

аль бо не ад па вед нас ці фак тыч ных па ра мет-

раў уз дзе ян ня на на ва коль нае ася род дзе 

тым, якія за яў ле ны ў пра ек це. І ў вы пад ку 

па ру шэн няў за клю чэн не аб ад па вед нас ці 

аб' ек та па тра ба ван ням эка ла гіч най бяс пе-

кі вы да дзе на не бу дзе, а зна чыць, за вод 

пра ца ваць не бу дзе. Гэ тую па зі цыю ве дае 

ін вес тар. Яна не пад ля гае аб мер ка ван ню і 

пе ра гля ду, ска за на на бры фін гу.

ДЗЯР ЖАЎ НА-ГРА МАД СКІ 
КАНТ РОЛЬ

— Ня ма ні чо га больш важ на га, чым жыц-

цё і зда роўе лю дзей. Та му пас ля ўвя дзен ня 

за во да ў экс плу а та цыю ў цэнт ры ўва гі заў-

сё ды бу дзе ўсе ба ко вы, праз рыс ты, сіс тэм ны 

кант роль за эка ла гіч най сі ту а цы яй, — за явіў 

стар шы ня абл вы кан ка ма. — Для та го каб у 

жы ха роў тэ ры то рый, якія зна хо дзяц ца бліз-

ка ад за во да, бы ла та кая маг чы масць, пра-

віль ным уяў ля ец ца раз гле дзець пы тан не аб 

ства рэн ні су мес най дзяр жаў на-гра мад скай 

гру пы эка ла гіч на га кант ро лю. У гру пу ра-

зам з про філь ны мі спе цы я ліс та мі ўвой дуць 

прад стаў ні кі гра мад скас ці, каб ра зам ажыц-

цяў ляць кант роль за сі ту а цы яй. Та кая фор-

ма су мес най ра бо ты да зво ліць атрым лі ваць 

аб' ек тыў ную ін фар ма цыю і да во дзіць яе да 

ве да ма гра мад скас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Стар шы ня Брэсц-

ка га абл вы кан ка-

ма Ана толь ЛІС 

пра вёў бры фінг 

для прад стаў ні-

коў мяс цо вых 

і рэс пуб лі кан скіх 

срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі. 

На са мыя ак ту аль ныя пы тан ні аб раз віц ці Брэст чы ны 
ад ка заў кі раў нік аб лас ной вер ты ка лі

ПО ГЛЯД НА БАС ФОР
У кра са ві ку за пла на ва ны ві зіт Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Тур цыю

Блізкая ўладаБлізкая ўлада

РОСТ ВРП, ХУТ КАЕ 1000-ГОД ДЗЕ 
І ЭКА ЛО ГІЯ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 

па ста но ву Са ве та бяс пе кі «Аб Кан цэп-

цыі ін фар ма цый най бяс пе кі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь».

Дзяр жаў ным ор га нам і ін шым ар га ні за цы ям 

да ру ча на кі ра вац ца па ла жэн ня мі кан цэп цыі ў 

прак тыч най дзей нас ці. Вы ні кі яе рэа лі за цыі па-

він ны ад люст роў вац ца ў што га до вым дак ла дзе 

Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі аб ста не на цы я наль най 

бяс пе кі і ме рах па яе ўма ца ван ні.

У кан цэп цыі ўлі ча ны ўсе за ўва гі і пра па но-

вы чле наў Са ве та бяс пе кі, якія па сту пі лі ў хо-

дзе раз гля ду пра ек та кан цэп цыі на па ся джэн ні 

12 са ка ві ка 2019 го да. У пры ват нас ці, асаб лі ва 

ўка за на на пе ра ем насць кан цэп цыі ад нос на 

асноў най Кан цэп цыі на цы я наль най бяс пе кі, уз-

моц не ны па ла жэн ні аб пад рых тоў цы кад раў у 

га лі не за бес пя чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі, 

вы ка ры стан ні су свет ных рэй тын гаў для ацэн кі 

яе ста ну, аба ро не ка мер цый най, пра фе сій най, 

бан каў скай тай наў. Кан крэ ты за ва на, што рэ-

ага ван не на ры зы кі і вы клі кі ў ін фар ма цый най 

сфе ры ажыц цяў ля ец ца ўсі мі без вы клю чэн ня 

дзяр жаў ны мі ор га на мі і ар га ні за цы я мі ў ад па-

вед нас ці са сфе рай іх дзей нас ці мак сі маль на 

поў на і апе ра тыў на.

Кан цэп цыя ін фар ма цый най бяс пе кі Бе ла-

ру сі — гэ та сіс тэ ма афі цый ных по гля даў на 

сут насць і змест за бес пя чэн ня на цы я наль най 

бяс пе кі ў ін фар ма цый най сфе ры, у якой вы зна-

ча юц ца стра тэ гіч ныя за да чы і пры яры тэ ты ў 

га лі не за бес пя чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі.

Кан цэп цыя зы хо дзіць з геа па лі тыч ных ін-

та рэ саў Бе ла ру сі, яе мес ца і ро лі ў су час ным 

све це, грун ту ец ца на па гад нен нях аб су пра цоў-

ніц тве ў га лі не за бес пя чэн ня ін фар ма цый най 

бяс пе кі дзяр жаў — удзель ніц СНД, дзяр жаў — 

чле наў АДКБ, двух ба ко вых па гад нен нях і ін шых 

аба вя за цель ствах Бе ла ру сі ў га лі не між на род-

най ін фар ма цый най бяс пе кі, уліч вае асноў ныя 

па ла жэн ні ак таў між на род ных ар га ні за цый, у 

тым лі ку рэ за лю цый Ге не раль най Асамб леі 

ААН, рэ ка мен да цый АБ СЕ.

Да ку мент за бяс печ вае комп лекс ны па ды-

ход да праб ле мы ін фар ма цый най бяс пе кі, 

ства рае ме та да ла гіч ную асно ву для ўдас ка-

на лен ня дзей нас ці па яе ўма ца ван ні, слу жыць 

пад ста вай для фар мі ра ван ня дзяр жаў най па-

лі ты кі, вы пра цоў кі мер па ўдас ка на лен ні сіс-

тэ мы за бес пя чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі, 

кан струк тыў на га ўза е ма дзе ян ня, кан са лі да цыі 

на ма ган няў і па вы шэн ня эфек тыў нас ці аба ро-

ны на цыя  наль ных ін та рэ саў у ін фар ма цый най 

сфе ры, спры яе мэ та на кі ра ва най ін тэ гра цыі Бе-

ла ру сі ў сіс тэ мы за бес пя чэн ня між на род най ін-

фар ма цый най бяс пе кі на асно ве на цы я наль ных 

пры яры тэ таў.

У кан цэп цыі ад люст ра ва ны су час ныя вы клі кі 

і па гро зы, якія фар мі ру юц ца ў ін фар ма цый най 

сфе ры і ўяў ля юць не бяс пе ку для кан сты ту цый-

ных асноў і жыц ця дзей нас ці дзяр жаў — ма ні пу-

ля ван не ма са вай свя до мас цю, дыс крэ ды та цыя 

ідэа лаў і каш тоў нас цяў, раз мы ван не на цы я-

наль на га су ве рэ ні тэ ту, ня ўстой лі васць ін фар-

ма цый най інф ра струк ту ры і ін шыя.

Па сва ёй сут нас ці кан цэп цыя ўяў ляе са бой 

су час ны па лі тыч ны акт, на цэ ле ны на ўсё аб-

дым нае раз віц цё Бе ла ру сі як су ве рэн най, дэ-

ма кра тыч най, са цы яль най дзяр жа вы. Асаб лі ва 

пад крэс лі ва ец ца, што бяс пе ка ін фар ма цый най 

сфе ры ажыццяўляецца ў пер шую чар гу ме на ві-

та праз яе раз віц цё. Змест да ку мен та пры зна-

ча ны ўва зе дзяр жаў ных ор га наў, гра мад скас-

ці, гра ма дзян, са юз ні каў і парт нё раў Бе ла ру сі, 

ін шых суб' ек таў між на род ных ад но сін.

Асаб лі ва важ на, што Бе ла русь па зі цы я ну-

ец ца як мі ра люб ная дзяр жа ва, якая раз ліч вае 

на цы ві лі за ва нае ра шэн не ўсіх пы тан няў гла-

баль най і рэ гі я наль най бяс пе кі, ня ўхіль нае і 

эфек тыў нае раз віц цё ча ла ве ча га па тэн цы я лу. 

Кан цэп цыя ары ен та ва на на ўцяг ван не ў за-

бес пя чэн не ін фар ма цый най бяс пе кі ўсіх дзяр-

жаў ных ор га наў і ар га ні за цый, гра ма дзян скай 

су поль нас ці, біз не су, прад стаў ні коў на ву ко вай, 

аду ка цый най і куль тур най су поль нас цяў.

Па вод ле Бел ТА.

ГРУН ТОЎ НЫ АД КАЗ 
НА СУ ЧАС НЫЯ ВЫКЛІКІ


