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Ка ра ле ве 
Вя лі ка бры та ніі 
споў ніў ся 91 год

Па тра ды цыі свят ка ван не прай-
шло ў стры ма най ма не ры, пе рад ае 
Reuters. З на го ды дня на ра джэн ня 
бры тан ска га ма нар ха ў лон дан-
скім Гайд-пар ку і Таў э ры да дзе ны 
зал пы з гар мат. Са ма ка ра ле ва 
пра вя ла гэ ты дзень у ко ле сям'і. 
Ні я кіх афі цый ных ме ра пры ем стваў 
не бы ло за пла на ва на. Па сло вах 
бы ло га аса біс та га ку ха ра Лі за ве-
ты Да рэ на Макг ра дзі, свой дзень 
на ра джэн ня яна ад зна чае гэ так 
жа, як і прос тыя смя рот ныя: ша-
ка лад ным тор там. Праў да, гэ ты 
торт асаб лі вы — яго рэ цэпт быў 
ство ра ны яшчэ ў ча сы ка ра ле вы 
Вік то рыі.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

На пад на па лі цэй скіх не пе ра шко дзіць пра вя дзен ню 
вы ба раў прэ зі дэн та Фран цыі

Пра гэ та за явіў прэм' ер-мі ністр кра і ны Бер нар Каз нёў. «Уз ро вень тэ ра рыс тыч най 
не бяс пе кі ў Фран цыі ця пер над звы чай вы со кі. На па ся джэн ні Са ве та аба ро ны, які 
прай шоў пад стар шын ствам прэ зі дэн та Фран суа Алан да, бы ла пра ана лі за ва на сіс тэ-
ма мер, якія пры ма юц ца на пя рэ дад ні прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Вы дзя ля ец ца больш за 
50 тыс. па лі цэй скіх і жан да раў, так са ма бу дуць дзей ні чаць 7 тыс. вай скоў цаў у рам ках 
апе ра цыі па па тру ля ван ні», — ска заў мі ністр.

Шэсць кан ды да таў па вя дуць ба раць бу 
за па са ду прэ зі дэн та Іра на

Ра ней На гля даль ны са вет, у склад яко га ўва хо-
дзяць прад стаў ні кі вы шэй ша га шы іц ка га ду ха вен-
ства і іс лам скія юрыс ты, раз гле дзеў усе вы лу ча ныя 
кан ды да ту ры. Ха рак тэр на, што ў за цвер джа ны спіс 
не ўвай шоў Мах муд Ахма дзі не жад, які зай маў па са-
ду прэ зі дэн та ў 2005—2013 га дах. Ён па даў за яў ку 
на ўдзел у вы ба рах у якас ці кан ды да та, ня гле дзя чы 
на тое, што кі раў нік і ду хоў ны лі дар Іра на ая та ла Алі 
Ха ме неі не рэ ка мен да ваў яму гэ та га ра біць. Пад час 

кам па ніі, якая доў жы ла ся пяць дзён, штаб па пра вя дзен ні вы ба раў МУС кра і ны за рэ-
гіст ра ваў 1636 ча ла век — 1499 муж чын і 137 жан чын.

Вяр хоў ны суд Ра сій скай Фе дэ ра цыі пры знаў «Све дак 
Іе го вы» эк стрэ місц кай ар га ні за цы яй

Та кім чы нам лік ві да ва на і за ба ро не на яе дзей-
насць на тэ ры то рыі кра і ны. Тым са мым бы лі за да во-
ле ныя іс ка выя па тра ба ван ні Мі нюс та РФ. У ра шэн ні 
суд па ста на віў не ад клад на спы ніць дзей насць усіх 
395 ад дзя лен няў «Све дак Іе го вы» на тэ ры то рыі кра-
і ны. У Ра сіі са ма ар га ні за цыя ацэнь вае коль касць 
сва іх пас ля доў ні каў у 175 ты сяч ча ла век.

ТРЫ ВА ЛАЯ 
ЭКА НО МІ КА — 
У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ

«Пры яры тэт — ства рэн не 
тры ва лай, кан ку рэн та здоль най 
эка но мі кі. Эка но мі кі заўт раш ня-
га дня. Ме на ві та яна з'яў ля ец ца 
ас но вай на ша га су ве рэ ні тэ ту. У 
су вя зі з гэ тым па трэб на бу дзе 
ка ла саль ная пра ца. Але ра біць 
яе мы бу дзем ужо не з ну ля. За 
чвэрць ста год дзя не за леж нас-
ці вы ра ша ны мно гія ня прос тыя 
праб ле мы. Па тэн цы ял, які мы ма-
ем, да зва ляе кра і не дэ ман стра-
ваць жыц це ўстой лі васць на ват у 
са мыя не спры яль ныя пе ры я ды. 
Гэ та па ка заў і па пя рэд ні год», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Гле дзя чы на па ку ты ін шых 
на ро даў, кры ва выя між усо бі цы 
і раз ру ху, мы яшчэ больш цэ нім 
па ра дак і зго ду, якія атрым лі ва-
ец ца за хоў ваць на на шай зям лі. 
Мы не да лі ўцяг нуць ся бе ў кан-
флік ты. За ха ва лі доб рыя ад но сі-
ны з усі мі су се дзя мі. І я як кі раў-
нік дзяр жа вы з усёй ад каз нас цю 
за яў ляю: бу дзе зроб ле на ўсё, каб 
ні хто і ні ко лі не змог пад та чыць 
пад му рак на ша га дзяр жаў на га 
бу дын ка — сва бо ду і не за леж-
насць Рэс пуб лі кі Бе ла русь», — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Ад нак гэ та маг чы ма толь кі 
пры ад ной умо ве: ка лі кож ны з 
нас бу дзе ўно сіць па сіль ную леп-
ту ў агуль ную спра ву. Га лоў нае 
ця пер — кан са лі да цыя ўсёй на цыі 
дзе ля агуль най мэ ты — па бу до-
вы моц най і бяс печ най дзяр жа-
вы», — ад зна чыў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

Прэ зі дэнт канстатаваў, што 
ары ен ці рам для пе ра адо лен ня 
праб лем і вы ва ду кра і ны на но-
вы ўзро вень раз віц ця слу жаць 
ра шэн ні пя та га Усе бе ла рус ка-
га на род на га схо ду. «Не аб ход-
на да гнаць упу шча нае і вый сці 
на за да дзе ныя па ра мет ры па 
вы ні ках пер шых двух га доў пя-
ці год кі. Та му гэ ты год на бы вае 
асаб лі вую знач насць», — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы. «Я ўжо ка-
заў: ін ша га та ко га го да не бу-
дзе, — да даў Прэ зі дэнт. — Не 
зро бім хоць бы паў кро ка на пе-
рад, ба ю ся на ват ка заць, што 
мо жа ад быц ца».

«Ка лі мы не змо жам знай сці 
да дат ко выя маг чы мас ці для па ве-
лі чэн ня па ста вак бе ла рус кай пра-
дук цыі за мя жу, то цяж ка бу дзе 
пад няць на шу эка но мі ку на но вы 
ўзро вень. Та му трэ ба за дзей ні-
чаць усе ры ча гі для вы твор час ці 
якас ных, кан ку рэн та здоль ных та-
ва раў з вы со кай да баў ле най вар-

тас цю», — за па тра ба ваў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Па ра лель на не аб ход на ажыц-
цяў ляць ды вер сі фі ка цыю экс пар-
ту, як бы ні бы ло гэ та скла да на. 
«Ад нак ра біць гэ та трэ ба без 
шко ды для на шых па зі цый на 
тра ды цый ных рын ках, перш за 
ўсё ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Да-
стат ко ва ска заць аб пра гра мах 
па ім парт аза мя шчэн ні, да ўдзе лу 
ў якіх ня даў на ў Санкт-Пе цяр бур-
гу за пра сіў нас і Прэ зі дэнт Ра сіі. 
Гэ та ўпер шы ню пра гу ча ла з яго 
вус наў. Ка лі ўвя лі санк цыі, Ра сія 
зра зу ме ла каш тоў насць Бе ла ру сі 
ў тым пла не, што бе ла рус кая эка-
но мі ка мо жа быць за па тра ба ва-
на ў Ра сіі, у тым лі ку па ім парт а-
за мя шчэн ні», — да даў кі раў нік 
дзяр жа вы.

ДЫЯ ЛОГ ТРЭ БА 
НА ЛАДЖ ВАЦЬ
З УСІ МІ

У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі так са ма га ва рыў 
пра маг чы масць з'яў лен ня но вых 
лі ній па дзе лу ўнут ры і ва кол Еў-
ра са ю за. «Міг ра цый ныя па гро зы 
пра сты му ля ва лі сур' ёз ныя транс-
фар ма цый ныя пра цэ сы ўнут ры 
ЕС. Возь мем той жа «брэк сіт», 
які азна ме на ваў са бой якас на но-
выя рэа ліі на кан ты нен це, па лі-
тыч ныя і эка на міч ныя на ступ ствы 
якіх еў ра пей цам яшчэ трэ ба асэн-
са ваць. Яго пра мым след ствам 
ста но віц ца вы пра цоў ка Еў ра-
са ю зам ма дэ лі свай го бу ду ча га 
ўстрой ства, — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Зноў паў ста ла ці-
ка васць да ідэй раз на хут кас най 
ін тэ гра цыі. Пас ля яе не вы клю ча-

на, што мы мо жам стаць свед ка мі 
но вых лі ній па дзе лу ўнут ры ЕС і 
ва кол яго. Усе гэ тыя праб ле мы 
Еў ра са юз вы му ша ны вы ра шаць 
лі та раль на «на мар шы».

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка-
шэн ка на га даў, што ў свой час 
ідэя раз на хут кас най ін тэ гра цыі 
бы ла вы лу ча на, ка лі за ра джаў-
ся Еў рА зЭС і ка лі бы лі спро бы 
ад кі нуць са юз нае бу даў ніц тва з 
Ра сі яй. «Та ды мы пра па на ва лі 
раз на хут кас ную ін тэ гра цыю, што 
па цвер дзі ла на прак ты цы жыц ця-
здоль насць гэ тай ідэі», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Па вод ле яго слоў, усё больш 
вы раз на пра сту па юць кон ту ры 
знеш няй па лі ты кі но вай ад мі ніст-
ра цыі ЗША. «Апош нія дзе ян ні ў 
Сі рыі, рост на пру жа нас ці на Ка-

рэй скім паў вост ра ве ўся ля юць, 
хут чэй, тры во гу з на го ды та го, ці 
пе ра адо лее Ва шынг тон спа ку су 
зноў спра ба ваць дык та ваць сваю 
во лю ас тат ня му све ту. Шчы ра 
спа дзя ю ся, што ро зум у дзе ян нях 
усіх геа па лі тыч ных гуль цоў гэ тым 
ра зам возь ме верх», — ад зна чыў 
бе ла рус кі лі дар.

Бе ла русь га то вая і да лей са-
дзей ні чаць пра вя дзен ню пе ра га-
во раў па кан флік це ва Укра і не. 
Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што ў Дан-
ба се не сці ха юць ва ен ныя дзе ян ні. 
Поў нас цю не вы ка на ны ні вод ны 
пункт мін скіх па гад нен няў.

«Пра цяг ва юць гі нуць лю дзі, у 
тым лі ку ні ў чым не ві на ва тыя 
мір ныя жы ха ры. Рэ гі ён фак тыч-
на па гру жа ны ў са цы яль ны і эка-
на міч ны ха ос. Укра і на не прос-
та наш су сед. Гэ та бра тэр ская 
нам кра і на, бра тэр скі на род. Мы 
пры ня лі ў ся бе больш за 160 ты-

сяч пе ра ся лен цаў. Мы га то выя і 
да лей са дзей ні чаць ня прос тым 
пе ра га во рам, та му што гэ та ўжо 
не па срэд на ад бі ва ец ца на жыц ці 
на ша га на ро да і функ цы я на ван-
ні на шай дзяр жа вы», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра цяг ва ец ца пра цэс на-
ладж ван ня ад но сін Бе ла ру сі з 
Еў ра са ю зам і ЗША. «Гэ та ключ 
да ін вес ты цый, су час ных тэх на-
ло гій, рэ сур саў, ёміс тых рын каў. 
Дыя лог, які на ме ціў ся, ад па вя дае 
не толь кі ўза е ма вы гад ным эка на-
міч ным ін та рэ сам, але і на кі ра ва-
ны на пад тры ман не па лі тыч най 
ста біль нас ці ў Еў ра пей скім рэ гі-
ё не. Бо Бе ла русь як бы ла, так і 
пра цяг вае за ста вац ца на дзей ным 
парт нё рам у ба раць бе з асноў ны-
мі транс гра ніч ны мі па гро за мі. І тут 
мож на да сяг нуць вя лі ка га пос пе-
ху. Га лоў нае — па зба віц ца ад 
звыч кі гля дзець адзін на ад на го з 
прад узя тас цю і не да ве рам, пры-
трым лі вац ца па двой ных стан дар-
таў, па ву чаць, ста віць па пя рэд нія 
ўмо вы. Гэ та для нас не пры маль на, 
як і для лю бой ін шай кра і ны», — 
за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, бе ла рус-
ка-аме ры кан скія ад но сі ны доў-
гія га ды за ста ва лі ся прак тыч на ў 
спяч цы. «Шмат што трэ ба бу дзе 
на гнаць. Ад нак важ на тое, што 
сён ня мы раз маў ля ем і слу ха-
ем адзін ад на го», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

«Што ты чыц ца Еў ра пей ска га 
са ю за, то нам жыц цё ва не аб ход-
на ўжо сё ле та іс тот на ру шыць на-
пе рад у да сяг нен ні паў на вар тас-
на га ўза е ма дзе ян ня з ім па ўсіх 
кі рун ках. Мы цэ нім, што ад ме не-
ны аб ме жа валь ныя ме ры ў да чы-
нен ні да на шай кра і ны. Раз ві ва-
юц ца роз ныя двух ба ко выя ін стру-
мен ты па лі тыч на га дыя ло гу», — 
ска заў бе ла рус кі лі дар.

Бе ла русь так са ма заў сё ды 
зай ма ла ак тыў ную па зі цыю ў Ар-
га ні за цыі па бяс пе цы і су пра цоў-
ніц тве ў Еў ро пе. «І та му асаб лі ва 
га на рым ся, што нам да ве ра на 

пра вя дзен не се сіі Пар ла менц кай 
асамб леі АБ СЕ. Важ на, што да 
нас у гос ці пры едуць сот ні еў ра-
пей скіх пар ла мен та ры яў, якія на 
ўлас ныя во чы па ба чаць, як жы-
ве і раз ві ва ец ца су час ная Бе ла-
русь, чым ды хае бе ла рус кі на род. 
Ха ваць нам ня ма ча го. Мы ад-
кры ем дзве ры для ўсіх ах вот ных 
пры ехаць і па гля дзець на на шу 
кра і ну», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Звяр та ю чы ся да прад стаў ні-
коў Еў ра са ю за, Аляк сандр Лу ка-
шэн ка яшчэ раз за клі каў ады сці 
ад ра ней шых прын цы паў у ад но-
сі нах з Бе ла рус сю. «Пе ра стань це 
на мі па нук ваць! Вось (у Бе ла ру сі) 
ужы лі праз мер ную ней кую сі лу. 
Мы ж ба чым, што ад бы ва ец ца 
ў са мім Еў ра пей скім са ю зе. Мы 
што, ва дзі цай па лі ва лі, га зам тру-
ці лі лю дзей, яшчэ неш та ра бі лі? 
Не! А вы гэ та ра бі лі, і ў гэ ты ж 
час! І тыя кра і ны, якія тру ці лі слё-
за та чы вым га зам дэ ман стран таў, 
па чы на юць нас па пра каць, што 
мы ўжы лі ня даў на ней кую сі лу. 
Дзіў ныя па ды хо ды», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, 
што ў не ка то рых за ход ніх кра і нах 
ёсць іс тот ныя не да хо пы ў пы тан-
нях за бес пя чэн ня бяс пе кі. «Хі ба 
гэ та да пу шчаль на, што б'юць, 
ла ма юць, гру за ві ка мі ду шаць. 
І дзе — у цы ві лі за ва ных квіт не-
ю чых кра і нах. Вы да ска ча це ся, 
што хут ка гэ тыя сі лы, якіх вы ба-
і це ся (мы так са ма іх не ві та ем), 
бу дуць ва ўла дзе. Вось та ды вы 
зра зу ме е це, што вы стра ці лі», — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

У якас ці пры кла ду Прэ зі дэнт 
пры вёў сі ту а цыю, звя за ную з ад-
бы ван нем па ка ран ня за тэ ракт, 
здзейс не ны нар веж цам Ан дэр-
сам Брэй ві кам. «І ён яшчэ ка жа, 
што дрэн на яму там у тур ме жы-
вец ца. У трох па ка ё вай ква тэ ры 
кам п'ю тар не той па ста ві лі... Мы 
вас не ра зу ме ем. Вы што, нас да 
гэ та га штур ха е це?» — абу рыў ся 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт кан ста та ваў, што 
ёсць праб лем ныя пы тан ні і ў сфе-
ры ганд лё ва-эка на міч ных ад но-
сін: «Дай це нар маль ны крэ дыт 
пад аб ста ля ван не. Гэ та ж вам 
пой дуць гро шы. Не, уз ні ма юць 
ца ну на гэ тыя гро шы... Па за чы ня-
лі ся. Не маг чы ма ні тэкс тыль пра-
даць нар маль на, ні па ін шых та-
вар ных гру пах». «А ка лі я заўт ра 
вас пры крыю на гэ тай мя жы? Вы 
па якіх да ро гах бу дзе це пе ра мя-
шчац ца? Але мы ж гэ та га не ро-
бім. Дык і вы ра зу мей це нас», —
да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі-
каў жыць друж на і за явіў пра га-
тоў насць да гэ та га бе ла рус ка га 
бо ку. «Але не трэ ба нас увесь 
час у спі ну штур хаць, — ска заў 
ён. — Вы ска жы це, што вы ад нас 
хо ча це. Мы вам ска жам, на што 
мы здоль ныя сён ня».

«Ка лі вы хо ча це са мной па-
спра чац ца па дэ ма кра тыі, да вай-

це ад кры та пра вя дзём у ва шых 
СМІ дыс ку сію. Да вай це, я адзін —
вы ўсе. І я да ка жу ва шым на ро-
дам, і яны зро бяць пэў ную вы-
сно ву, мае ра цыю Лу ка шэн ка ці 
не. Мы вы ста ім, не хва люй це ся, 
праў да заў сё ды пе ра мо жа. Але 
што вы бу дзе це мець на гэ тым 
ка вал ку зям лі, які вам яшчэ ой 
як спат рэ біц ца? Та му, еў ра пей-
цы, вы аду май це ся, і да вай це ра-
зам пра ца ваць над ста бі лі за цы яй 
аб ста ноў кі ў Еў ро пе. Мы шмат 
што вам мо жам пра па на ваць і ў 
шмат лі кіх пра цэ сах на ка рысць 
вам паў дзель ні чаць», — за явіў 
бе ла рус кі лі дар.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
І СТВА РАЛЬ НАЯ 
ПРА ЦА

Га во ра чы аб ад но сі нах Бе ла-
ру сі з Ра сі яй, Прэ зі дэнт ад зна-
чыў, што яны тра ды цый на но сяць 
асаб лі вы стра тэ гіч ны ха рак тар. 
«Да сяг ну ты ўзро вень уза е ма ра-
зу мен ня па між дзвю ма кра і на мі, 
да вер ныя аса біс тыя ад но сі ны 
па між прэ зі дэн та мі да зва ля юць 
нам ад кры та аб мяр коў ваць усе 
ад чу валь ныя праб ле мы, зна хо-
дзіць кам пра міс. Гэ так жа бы ло 
і на апош няй су стрэ чы, ка лі мы 
знай шлі раз вяз кі па ўсіх ад чу-
валь ных для на шых кра ін пы тан-
нях. І, га лоў нае, у ін та рэ сах на-
ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі», — за явіў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, гэ та не 
зна чыць, што ў ба коў больш не 
за ста ло ся аб са лют на ні я кіх праб-
лем. Але вы ра ша ны тыя пы тан-
ні, якія на спе лі ў ця пе раш ні час. 
«Жыц цё ідзе, уся кае маг чы ма. 
Цяж кас цяў у нас вель мі шмат і ў 
Ра сіі, і ў Бе ла ру сі. Але муд расць 
і за да ча дзяр жаў на га слу жа ча га 
на ўсіх уз роў нях і па він на за клю-
чац ца ў тым, каб гэ тыя праб ле мы 
не на за па шва лі ся. Яны па він ны 
вы ра шац ца», — да даў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Кіраўнік дзяржавы пад крэс ліў, 
што су праць ста яць вы клі кам су-
час на га све ту ў адзі ноч ку скла-
да на. Бе ла русь бу дзе гэ та ра біць 
ка лек тыў на, «уза е ма дзей ні ча ю-
чы ў АДКБ і на са юз ным уз роў ні 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй». Што-
год Бе ла русь і Ра сія пра вод зяць 
больш за 40 су мес ных ме ра пры-
ем стваў апе ра тыў най і ба я вой 

пад рых тоў кі, у тым лі ку маш таб-
ныя ву чэн ні з пры цяг нен нем мно-
гіх ро даў вой скаў.

Чар го выя буй ныя ма неў ры 
«За хад-2017» прой дуць во сен-
ню. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 
што гэ тыя ву чэн ні не ка то ры мі 
еў ра пей скі мі парт нё ра мі бы лі 
ўспры ня тыя як вы пад. Та кая 
па зі цыя вы клі ка ла здзіў лен не 
бе ла рус ка га бо ку. Прэ зі дэнт 
звяр нуў ува гу, што на ву чэн нях 
у якас ці на зі раль ні каў змо гуць 
пры сут ні чаць за меж ныя экс-
пер ты.

«Ін та рэ сам Бе ла ру сі ад па-
вя дае і па кро ка вае па глыб лен-
не дыя ло гу з ва ен ным бло кам 
НА ТА. Гэ та важ на для зні жэн ня 
па тэн цый ных ры зык з улі кам, што 
на таў скія струк ту ры зна хо дзяц ца 
ўжо ка ля на шых ме жаў», — ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пе ра ка на ны, што ў гэ тым 
пла не ба кам трэ ба ра біць кро кі 
на су страч адзін ад на му. «У нас 
ёсць праб ле мы, якія трэ ба вы ра-
шаць. Эка но мі кай трэ ба зай мац-
ца», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Бе ла русь га то вая ў лю бы 
мо мант стаць пля цоў кай для 
дыя ло гу па па да бен стве з Хель-
сінк скім пра цэ сам. «Па дзеі, што 
ад бы ва юц ца сён ня ў све це і на 
кан ты нен це, зноў і зноў дэ ман-
стру юць ак ту аль насць бе ла рус-
кай іні цы я ты вы па на ладж ван ні 
но ва га маш таб на га дыя ло гу па-
між Ус хо дам і За ха дам, ана ла-
гіч на га Хель сінк ска му пра цэ су. 
Яшчэ раз ха чу па цвер дзіць: ка лі 
ў гэ тым бу дзе не аб ход насць, і 
свет у гэ тым за ці каў ле ны, Мінск 
га то вы ў лю бы мо мант стаць мес-
цам для дыя ло гу, на кі ра ва на га 
на асэн са ван не но вых пра ві лаў 
све та бу до вы», — за явіў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што су час ны свет імк лі ва 
змя ня ец ца, пры чым не ў бок 
ста біль нас ці і бяс пе кі. «Сён ня на 
пла не це ад бы ва юц ца ўсё больш 
тры вож ныя пра цэ сы. Уз мац ня юц-
ца вя до мыя нам вы клі кі і па гро-
зы, уз ні ка юць і якас на но выя. На 
жаль, хва ра ві тая вы пра цоў ка но-
вай све та бу до вы ідзе не столь кі 
за ста лом пе ра гавораў, коль кі ў 
га ра чых кроп ках. Не бяс печ ны мі 
тэн дэн цы я мі ста но вяц ца дэ фі цыт 
га тоў нас ці ўплы во вых су свет ных 
гуль цоў да кам пра мі саў, раз ба-
лан сі роў ка ра ней шай сіс тэ мы 

стрым лі ван ня і про ці ваг, імк нен-
не асоб ных дзяр жаў «па гу ляць 
мус ку ла мі», — ска заў бе ла рус кі 
лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што, па 
сут нас ці, ад бы ва ец ца дрэйф да 
но ва га бло ка ва га су праць ста ян-
ня. «Сён ня ні хто не мо жа ад чу-
ваць ся бе ў бяс пе цы. Хто яшчэ 
ня даў на мог уя віць са бе, што 
цэ лыя ра ё ны асоб ных дзяр жаў 
па тра пяць пад кант роль тэ ра-
рыс таў? Што ў шчас лі вай Еў ро пе 
лю дзі бу дуць гі нуць ад вы бу хаў 
або пад ко ла мі гру за ві коў, які мі 
кі ру юць фа на ты кі? Як па ка за лі 
тра гіч ныя па дзеі апош ня га го да, 
з тэ ра рыс тыч най па гро зай мо жа 
су тык нуц ца лю бы гра ма дзя нін 
лю бой дзяр жа вы ў лю бым мес цы 
све ту. Толь кі за апош нія тыд ні — 
кры ва выя тэ рак ты ў Пі це ры,
Стак голь ме, Тан це, Алек санд-
рыі. Усё гэ та — рэа ліі сён няш ня-
га дня», — кан ста та ваў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу і на праб ле мы ў сфе ры міг-
ра цыі. «Міль ё ны бе жан цаў з Бліз-
ка га Ус хо ду і Аф ры кі хлы ну лі на 
Еў ра пей скі кан ты нент. Маш та бы 
не ле галь най міг ра цыі пры му ша-
юць еў ра пей цаў усур' ёз хва ля-
вац ца аб за ха ван ні сва ёй ідэн-
тыч нас ці. Кра і ны Еў ра са ю за ака-
за лі ся не га то выя да та ко га ма сі-
ра ва на га па то ку і з пе ра мен ным 
пос пе хам спра бу юць вы пра ца-
ваць сіс тэм ныя ме ры па яго ўпа-
 рад ка ван ні. Не ле галь ная міг ра-
цыя цяг не за са бой зла чын насць, 
пад сіл коў вае тэ ра рызм», — 
ад зна чыў ён.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс-
ліў, што ў су свет най эка но мі цы 
ад бы ва юц ца фун да мен таль ныя 
транс фар ма цыі. На роў ні з ма гут-
ны мі са цы яль на-эка на міч ны мі 
вы клі ка мі і дыс ба лан са мі ўзні ка-
юць і но выя гла баль ныя пра ек ты 
су пра цоў ніц тва з ад кры тай ар хі-
тэк ту рай, та кія як эка на міч ны по-
яс Шаў ко ва га шля ху. «Бе ла русь 
не мо жа за стац ца ў ба ку ад гэ-
тых пра цэ саў. Мы па він ны стаць 
ад ной з вуз ла вых плат фор маў 
но ва га Шаў ко ва га шля ху ў Еў-
ра зій скім рэ гі ё не. Тым больш, 
нам пра па ну юць гэ та на шы кі-
тай скія парт нё ры. Мак сі маль на 
вы ка рыс тоў ваць усе сты му лы, 
якія дае Кі тай, пра соў ва ю чы гэ -
тую іні цы я ты ву», —
за явіў бе ла рус кі 
лі дар.
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26 кра са ві ка 1986 го да на заўж ды пе ра вяр ну ла лёс міль ё наў. Не ка-
то рыя экс пер ты на ват па раў ноў ва юць вы бух на 4-м энер га бло ку 
Чар но быль скай атам най элект ра стан цыі з «бруд най» ядзер най 
бом бай. Каб да ве дац ца, як ад бы ва ец ца ў Бе ла ру сі лік ві да цыя 
на ступ стваў, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» звяр нуў ся да спе цы я ліс таў 
Дэ парт амен та па лік ві да цыі на ступ стваў ка та стро фы на Чар но-
быль скай АЭС Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях.

— Бра гін скі, Хой ніц кі, На раў лян скі ра ё ны 
ад но сяц ца да лі ку 21 най больш па цяр пе лага 
ад ава рыі. Але апош нім ча сам атры ма ла но-
вы ім пульс там тэй шая пра мыс ло васць, у тым 
лі ку і хар чо вая, — ка жа на чаль нік ад дзе ла 
на ву ко ва га за бес пя чэн ня і між на род на га су-
пра цоў ніц тва Дэ парт амен та па лік ві да цыі 
на ступ стваў ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС Ігар СЕ МЯ НЕ НЯ. — Шмат пра дук цыі ідзе 
на экс парт. На прык лад, з Хой ні каў да за меж ных 
па куп ні коў ад праў ля юц ца сы ры. А ця пер да вай-
це за зір нем у Ра га чоў скі ра ён. Коль кі да вя ло ся 
вы слу хаць, маў ляў, ма лоч ныя пра дук ты ад туль браць нель га, бо ў іх шмат 
ра ды я цыі. Хоць гэ та не маг чы ма апры ёры. На прад пры ем ствах дзей ні-
чае трох сту пень ча тая сіс тэ ма кант ро лю ра дые ак тыў на га за брудж ван ня. 
Пра вя ра ец ца сы ра ві на, якая па сту пае, ад бы ва юц ца за ме ры пад час тэх-
на ла гіч на га пра цэ су, і праз вы ні ко вы кант роль пра хо дзіць ужо га то вая 
пра дук цыя. Най больш па ка заль ны тут 2014 год, ка лі ма лоч най пра дук цыі 
з Ра га чо ва бы ло экс пар та ва на на 140 міль ё наў до ла раў! Пры чым пра-
дук цыя да яз джа ла на ват да Вір гін скіх аст ра воў і ў ЗША.

Чар но быль скую ка та стро фу ня рэд ка на зы ва юць сель ска гас па дар-
чай. Мяр куй це са мі: доў га жы ву чы мі ра дые ак тыў ны мі эле мен та мі бы ло 
за бру джа на 1,8 міль ё на гек та раў зям лі. З іх 265 ты сяч гек та раў бы ло 

ўво гу ле вы ве дзе на з сель гас аба ро ту. Праў да, з 1993 го да яны па кры се 
вяр та юц ца ў апра цоў ку ў су вя зі з на ту раль ным рас па дам ра дые нук лі даў. 
Але та кіх угод дзяў ня шмат — па куль се яць мож на толь кі на 18 ты ся чах 
гек та раў «но вых ста рых» зем ляў.

Пе рад на мі ста іць за да ча: як змен шыць коль касць ра дые нук лі даў, якія 
па сту па юць у сель ска гас па дар чую пра дук цыю? Рас пра ца ва на шмат тэх-
на ло гій. Вя лі кая ўва га ўдзя ля ец ца ўгна ен ням з па вы ша ным утры ман нем 
ка лію, фос фа ру, азо ту і ар га ніч ных рэ чы ваў, якія рэз ка тар мо зяць пра цэс 
за брудж ван ня. Кіс лыя гле бы мы вап ну ем, каб змен шыць пе ра соў насць 
не бяс печ ных рэ чы ваў. Вель мі важ ны мо мант — пра віль ны пад бор куль-
тур. Возь мем два ка лі вы: звы чай на га азі ма га жы та і лу бі ну, які ў якас ці 
кар ма вой куль ту ры вы ка рыс тоў ва ец ца ў жы вё ла га доў лі. Аказ ва ец ца, 
што ка лі абод ва ка лі вы вы ра шча ны ў ад ноль ка вых умо вах, то ў жы це 
на за па шва ец ца ра дые нук лі даў у 24 ра зы менш.

— На коль кі жорст кія нар ма ты вы па цэ зіі-137 і строн цыі-90 дзей-
ні ча юць для хар чо вай пра дук цыі ў Бе ла ру сі?

— Яны пе ра гля да лі ся 8 ра зоў. Кож ны раз ста на ві лі ся больш жорст-
кі мі. Для пры кла ду, да вай це раз гле дзім нар ма ты вы Мыт на га са ю за. За 
асно ву бы лі ўзя ты пра ві лы, якія дзей ні ча юць у Ра сіі. Па цэ зіі-137 ра-
зы хо джан няў у нас ня ма, а вось па строн цыі-90 ёсць, і да во лі знач ныя. 
На прык лад, яго до за ў ма ла цэ па пра ві лах Мыт на га са ю за не па він на 
пе ра вы шаць 25 бе ке рэ ляў на кі ла грам, а ў нас — 3,7. Роз ні ца, як ба чы-
це, амаль у 7 ра зоў. Пры чым на ша пра дук цыя з ра дые ла гіч на га пунк ту 
гле джан ня вы раб ля ец ца толь кі па бе ла рус кіх нар ма ты вах. А ка лі па раў-
наць гра ніч на да пу шчаль ныя нор мы ўтры ман ня цэ зію-137 з ты мі, якія 
дзей ні ча юць у Еў ра са ю зе, то ў нас яны так са ма больш жорст кія ў ра зы. 
На прык лад, роз ні ца па хле бе амаль пят нац ца ці ра зо вая. Ка лі ж узяць 
за мар кер Хар чо вы ко дэкс, ство ра ны Хар чо вай і Сель ска гас па дар чай 
ар га ні за цы яй ААН, то ра зы хо джан не па гра ніч на да пу шчаль най нор ме 
строн цыю-90 у хле бе, ма ла цэ, буль бе скла дае 27 ра зоў. 
А па піт ной ва дзе — і ўво гу ле 270.

ПАС ЛЯ ЧАР НО БЫ ЛЯ. ЖЫЦ ЦЁ ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
Як ад наў ля юц ца за бру джа ныя тэ ры то рыі?
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ГА ЛОЎ НАЕ — ВЕ РЫЦЬ 
ВА ЎЛАС НЫЯ СІ ЛЫ

Каб за ха ваць су ве рэ ні тэт ма ла дой бе ла рус кай дзяр жа вы, па трэб на мно гае. 
Але ў пер шую чар гу — адзін ства ўсіх нас, уся го бе ла рус ка га на ро да

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся са што га до вым Па слан нем да бе-
ла рус ка га на ро да і На цы я наль на га схо ду. І для тых, хто слу хаў кі раў ні ка дзяр жа вы ў 
Аваль най за ле До ма ўра да, і для тых, хто гля дзеў транс ля цыю па тэ ле ві за ры або ў се-
ці ве, і для тых, хто пра чы тае пуб лі ка цыю ў га зе це, сло вы кі раў ні ка дзяр жа вы, ак цэн ты, 
якія ён рас ста віў у сва ім вы ступ лен ні, — на го да для роз ду му і ў най боль шай сту пе ні — 
кі раў ніц тва да дзе ян няў. Якой быць на шай кра і не, за ле жыць ад кож на га з нас. Толь кі 
ра зам мы змо жам пе ра адо лець усе цяж кас ці. І гэ та ак ту аль на для ўсіх сфер жыц ця 
кра і ны, пра якія га ва рыў учо ра Прэ зі дэнт.
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