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Кі раў нік дзяр жа вы пры няў з дак-

ла дам дзяр жаў на га сак ра та ра 

Са ве та бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Ста ні сла ва За ся.

Пер шы блок пы тан няў раз мо вы з 

Прэ зі дэн там да ты чыў ся вы ні каў ня-

даў няй на ра ды, якую Аляк сандр Лу-

ка шэн ка пра вёў з кі раў ні ка мі пра ва-

ахоў ных ве дам стваў Бе ла ру сі.

— Тэ ма бяс пе кі ця пер у цэнт ры ўва-

гі, і дзя ку ю чы ёй Мінск сён ня тра піў, 

як жур на ліс ты ка жуць, у топ на він у 

су вя зі з кан фе рэн цы яй, якую ў нас 

пра во дзіць Ар га ні за цыя Аб' яд на ных 

На цый, — кан ста та ваў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Я толь кі што су стра каў ся з 

на мес ні кам ген се ка гэ тай ар га ні за цыі, 

аб мяр коў ваў гэ тыя праб ле мы ў су вя зі 

з на шы мі іні цы я ты ва мі, якія па да ру-

чэн ні вы со кіх служ бо вых асоб, ура да 

агу чыў у сва ім вы ступ лен ні (на Між-

на род най ан ты тэ ра рыс тыч най кан фе-

рэн цыі ў Мін ску. — «Звяз да»). Тэ ма 

гэ та ака за ла ся ак ту аль ная не толь кі 

ў Бе ла ру сі, але і ў Еў ро пе, у цэ лым на 

між на род най арэ не.

Ра зам з тым мы жы вём у кан-

крэт ных умо вах, ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і па пра сіў дзяр жаў на га 

сак ра та ра даць ацэн ку сі ту а цыі з бяс-

пе кай бе ла рус кіх гра ма дзян і ра бо це 

пра ва ахоў ных ор га наў.

Дру гі блок пы тан няў, якія Прэ зі дэнт 

аб мер ка ваў з дзярж сак ра та ром Са-

ве та бяс пе кі, да ты чыў ся вы ні каў ня-

даў ніх пе ра гавораў, у якіх Ста ні слаў 

Зась ра зам з ка ле га мі з ін шых кра ін 

удзель ні чаў у Вар ша ве.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся 

і тым, на якім уз роў ні ця пер у Бе ла-

ру сі дыя лог па тэ ме бяс пе кі з Ра сій-

скай Фе дэ ра цы яй. Ён за ўва жыў, што 

ме на ві та ў са ю зе з Ра сі яй Бе ла русь 

вы ра шае га лоў ныя пы тан ні ў гэ тай 

сфе ры. «Вы апош нім ча сам ме лі ня-

ма ла кан так таў не толь кі з кі раў ні ка мі 

ад па вед ных струк тур ЕА ЭС, СНД, але 

і з Па тру ша вым (сак ра тар Са ве та бяс-

пе кі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. — «Звяз-

да»), ве даю, што ў най блі жэй шы час 

ён пры е дзе ў Бе ла русь і мы змо жам 

пра цяг нуць гэ ты дыя лог», — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Паз ней Ста ні слаў Зась рас ка заў 

жур на ліс там, што да ла жыў Прэ зі дэн-

ту пра пэў ныя ка рэк ці роў кі ў ра бо це 

пра ва ахоў ных ор га наў. «Па-пер шае, 

тыя ўста ноў кі, якія бы лі да дзе ны на 

на ра дзе, да ве дзе ныя па ўсёй вер ты-

ка лі па кож ным ве дам стве да вы ка-

наў цаў, — па ве да міў ён. — Па-дру гое, 

прай шло прад мет нае аб мер ка ван не 

пад ня тых пы тан няў у кож ным ве дам-

стве. За да чы, па стаў ле ныя кі раў ні ком 

дзяр жа вы, бы лі дэ та лі за ва ныя».

Дзярж сак ра тар да даў, што Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па тра ба ваў ажыц-

ця віць жорст кі кант роль за пры няц цем 

мер па не га тыў ных фак тах, якія бы лі 

агу ча ныя на на ра дзе.

«Кож ны ра бот нік ве дам ства па ві-

нен па чуць дак лад ны сіг нал: пра ца-

ваць, іг на ру ю чы пры ня тыя пра ві лы, 

за ко ны, нель га. Пра ца ваць па па няц-

цях, як та бе зруч на і хо чац ца, не да-

пу шчаль на, — па тлу ма чыў Ста ні слаў 

Зась. — Ёсць пэў ныя рам кі, усе па він-

ны іх тры мац ца. Перш за ўсё лю дзі, 

якія но сяць па го ны».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што вы-

ні кі на ра ды аб ра бо це пра ва ахоў ных 

ор га наў не па він ны сыс ці на ні што, 

рас ка заў дзярж сак ра тар Са ве та бяс-

пе кі. «Та ко га не бу дзе. Пра цэс гэ ты 

не ад на мо мант ны. Але ка рэк ці роў кі 

ўжо ад бы ва юц ца, і не га тыў ным фак-

там да дзе ная ад па вед ная пра ва вая 

аль бо служ бо вая ацэн ка. І ра бо та бу-

дзе пра цяг ну та», — за пэў ніў Ста ні слаў 

Зась.

Кі раў ні ку дзяр жа вы так са ма бы ло 

да ло жа на пра за вяр шэн не пад рых тоў-

кі да во сень скіх стра тэ гіч ных ву чэн няў 

су мес на з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

«Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на стан 

тэх ні кі і ўзбра ен няў, асаб лі ва тых, што 

зна хо дзяц ца на за ха ван ні, гэ тае пы-

тан не вель мі важ нае для Уз бро е ных 

Сіл», — да даў су раз моў ца і па ве да міў, 

што ў хут кім ча се Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пра ін спек туе стан та кой тэх ні кі і 

ўзбра ен няў.

Ста ні слаў Зась так са ма ска заў 

жур на ліс там, што Бе ла русь пры ня ла 

за пра шэн не ў Вар ша ву на су стрэ чу 

па пы тан нях бяс пе кі, бо па лі чы ла гэ-

та ка рыс ным. «Там бы лі пра ве дзе ны і 

двух ба ко выя су стрэ чы з ма і мі ка ле га-

мі з Укра і ны і Поль шчы, і су мес ная су-

стрэ ча ў фар ма це ча ты рох кі раў ні коў. 

Аб мяр коў ва лі ся пы тан ні, ак ту аль ныя 

для ўсіх нас у гэ тым рэ гі ё не, — пы тан ні 

за бес пя чэн ня бяс пе кі. За кра на лі ся 

і больш гла баль ныя пы тан ні, у пры ват-

нас ці па ра ке тах ся рэд няй і мен шай 

да лё кас ці, пра перс пек ты вы да га во ра 

СНУ-ІІІ (па між Ра сі яй і ЗША аб ме рах 

па да лей шым ска ра чэн ні і аб ме жа ван-

ні стра тэ гіч ных на сту паль ных уз бра ен-

няў. — «Звяз да»). І ін шыя тэ мы, якія 

да ты чац ца і не рас паў сю джан ня ядзер-

ных ма тэ ры я лаў, і транс гра ніч най зла-

чын нас ці, і ін фар ма цый най бяс пе кі», — 

пра ін фар ма ваў прад стаў ні коў СМІ 

дзярж сак ра тар.

Ён на га даў, што ў Бе ла ру сі з ЗША 

іс нуе су мес ная пра гра ма па не рас-

паў сю джан ні ядзер ных ма тэ ры я лаў, 

дзя ку ю чы якой на ша кра і на аснас ці-

ла свае пунк ты про пус ку ад па вед най 

тэх ні кай і апа ра ту рай. На су стрэ чы ў 

Вар ша ве Бе ла русь пра па на ва ла пра-

цяг нуць ра бо ту гэ тай пра гра мы і па-

шы рыць яе на ўвесь рэ гі ён, у тым лі ку 

на Укра і ну і Поль шчу.

«Іш ла раз мо ва і на конт уза е ма дзе-

ян ня Бе ла ру сі з НА ТА. Мы па цвяр джа-

ем, што за ці каў ле ныя ў раз віц ці гэ та га 

су пра цоў ніц тва. Ві та ем, што зня тыя 

аб ме жа ван ні на кан так ты прад стаў ні-

коў вы со ка га ўзроў ню па між бло кам 

НА ТА і на шай кра і най. Га то вы і да лей 

рэа лі зоў ваць тое, што бу дзе ад па вя-

даць на шым ін та рэ сам», — да даў Ста-

ні слаў Зась. Ён па ве да міў так са ма, 

што на су стрэ чы ў Вар ша ве аб мяр-

коў ва ла ся і ўкра ін ская праб ле ма ты-

ка, у пры ват нас ці, іш ла гу тар ка пра 

маг чы масць па шы рэн ня пе ра моў на га 

пра цэ су, да лу чэн ня да яго ЗША. «Бе-

ла русь па цвер дзі ла сваю па зі цыю ў 

тым, што мы ба чым толь кі адзін шлях 

урэ гу ля ван ня кан флік ту — па лі тыч-

ны мі і дып ла ма тыч ны мі ме та да мі», — 

пад крэс ліў дзярж сак ра тар.

Ста ні слаў Зась па цвер дзіў, што 

на бу ду чым тыд ні ад бу дзец ца ві зіт у 

Бе ла русь сак ра та ра Са ве та бяс пе кі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі Мі ка лая Па тру-

ша ва. «Гэ та пла на вая па езд ка, яна 

не звя за ная з ней кі мі між на род ны мі 

па дзея мі або су стрэ чай у Вар ша ве, — 

за пэў ніў ён. — Яна пла на ва ла ся за га-

дзя». Ста ні слаў Зась пад крэс ліў, што 

Ра сія — стра тэ гіч ны са юз нік і парт нёр 

Бе ла ру сі і ўза е ма ад но сі ны на шай кра і-

 ны ні з бло кам НА ТА, ні з ін шы мі су-

се дзя мі не шко дзяць су пра цоў ніц тву з 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

БА ЛАНС 
ЯК УМО ВА БЯС ПЕ КІ

ГА ЛОЎ НАЯ ЗА ДА ЧА — 
ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ВАЦЬ ЭКС ПАРТ

АК ТЫЎ НАЯ РО ЛЯ 
БЕ ЛА РУ СІ 

ВЕЛЬ МІ ВАЖ НАЯ
Пра гэ та на су стрэ чы з Прэ зі дэн там Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам ска заў на мес нік Ге не раль на га сак ра та-

ра ААН, кі раў нік контр тэ ра рыс тыч на га ўпраў лен ня 

ААН Ула дзі мір Ва ран коў.

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў прад стаў ні ку ААН за вы-

со кі ўзро вень ар га ні за цыі між на род най ан ты тэ ра рыс тыч най 

кан фе рэн цыі, якая гэ ты мі дня мі пра хо дзіць у Мін ску. Ён 

за ўва жыў, што вод гу кі ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі з на-

го ды ар га ні за цыі фо ру му і яго змес ту роз ныя, але без не га-

ты ву — у ста ноў чым клю чы. Гэ та го нар для лю бой кра і ны — 

пры маць та кую кан фе рэн цыю», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што Бе ла русь цал кам 

апраў дае ака за ны да вер і бу дзе ра біць усё, каб пры трым-

лі вац ца кур су, які аба зна ча ны ўдзель ні ка мі кан фе рэн цыі. 

«Мы бу дзем ста рац ца, вы пад каз вай це, усё ж та кі ін фар-

ма цыі ў вас у гэ тым пла не больш, чым у Бе ла ру сі. Пад каз-

вай це, ка рэк туй це, ка ар ды нуй це, на кі роў вай це дзей насць 

на шых ор га наў ула ды, — пра па на ваў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Гэ та бу дзе на ка рысць уза е ма ад но сі нам па між Бе ла рус сю 

і Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных На цый і ўво гу ле доб ры ўнё сак 

у ба раць бу з тэ ра рыз мам ва ўсім све це».

Ула дзі мір Ва ран коў, у сваю чар гу, вы ка заў па дзя ку Прэ-

зі дэн ту Бе ла ру сі, у тым лі ку за яго вы ступ лен не на кан фе-

рэн цыі. «Гэ та быў вель мі моц ны сіг нал між на род най су по л-

цы згур та вац ца ў ба раць бе з тэ ро рам. Тэ рор за ста ец ца 

ад ной з асноў ных су свет ных праб лем, і, каб яго пе ра маг-

чы, трэ ба дзей ні чаць шмат комп лекс на. І вось гэ тая част ка 

ба раць бы — су праць вы ка ры стан ня тэ ра рыс та мі вы со кіх 

тэх на ло гій, ін тэр нэ ту — яна ста но віц ца ўсё больш і больш 

вы ра шаль най», — ска заў ён.

На гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, што ўжо з'яў-

ля юц ца не бяс печ ныя сімп то мы вы ха ду тэ ра рыз му з-пад 

кант ро лю. «Ка лі тэ ра рыс ты возь муць верх і пач нуць дык-

та ваць кі раў ні кам дзяр жаў сваю па лі ты ку з улі кам су час-

ных тэх на ло гій (а яны на ву чы лі ся пры ста соў вац ца і ча сам 

хут чэй за нас рэ агу юць на не ка то рыя рэ чы, звя за ныя з 

вы со кі мі тэх на ло гі я мі), вось та ды бу дзе зу сім дрэн на, та ды 

ні я кія не тое што кан фе рэн цыі, ужо прак тыч ныя дзе ян ні не 

да па мо гуць», — па пя рэ дзіў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што сён ня ўсе зма га юц ца су праць 

ядзер най зброі, су праць яе рас паў сюдж ван ня, бес кант роль-

нас ці, у той жа час не ка то рыя ядзер ныя дзяр жа вы дзе ляц ца 

тэх на ло гі я мі ў гэ тай сфе ры з асаб лі ва бліз кі мі кра і на мі і 

ва ю юць су праць не жа да ных. «Гэ та так са ма дрэн на. Па ці ху, 

па ці ху ядзер ная зброя рас паў за ец ца, але гэ та бу дуць «се-

мач кі» ў па раў на нні з тым, што мо жа быць: ле кі, пра дук ты 

хар ча ван ня, бія ла гіч ная зброя са мых вы со кіх тэх на ло гій, 

ві даў і ты паў, што пра кант ра ля ваць бу дзе прак тыч на не маг-

чы ма, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — А тэ ра рыс ты хут ка 

ска рыс та юц ца гэ ты мі най ноў шы мі тэх на ло гі я мі, каб зма гац-

ца па ўсіх фран тах су праць нар маль ных лю дзей. Вось гэ та 

не бу дзе пад да вац ца кант ро лю, як ядзер ная зброя».

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў гля дзець на аба зна ча ную 

праб ле му больш шы ро ка. Ула дзі мір Ва ран коў у ад каз зга-

даў пра па но ву Прэ зі дэн та Бе ла ру сі аб ства рэн ні між на-

род най ка а лі цыі па ба раць бе з тэ ро рам, якую Аляк сандр 

Лу ка шэн ка вы ка заў на се сіі ад крыц ця Між на род най ан ты-

тэ ра рыс тыч най кан фе рэн цыі ў Мін ску.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Га ра чая» 
гід раў лі ка 

тру ба пра во да АЭС
На пер шым энер га бло ку Бе ла рус кай 

атам най элект ра стан цыі вы ка на лі гід-

раў ліч ныя вы пра ба ван ні тру ба пра во даў 

і аб ста ля ван ня пер ша га кон ту ру на тры-

ва ласць і шчыль насць ціс ку 24,5 МПа.

Ця пер спе цы я ліс ты пры сту пі лі да вы пра-

ба ван няў сіс тэм бяс пе кі на ўшчыль не ны 

пер шы кон тур. У пер шай дэ ка дзе ве рас ня 

прой дуць гід раў ліч ныя іс пы ты на тры ва ласць 

і шчыль насць тру ба пра во да і аб ста ля ван ня 

дру го га кон ту ру.

— Вы со кая га тоў насць бло ка да зво лі ла 

нам вы ка наць «га ра чую» гід раў лі ку тру ба-

пра во даў і аб ста ля ван ня пер ша га кон ту ру на 

па дэ та пе А-1 (вы пра ба ван не і апра ба ван не 

аб ста ля ван ня) этап най пра гра мы пе рад пус-

ка вых на ла дач ных ра бот энер га бло ка № 1 

прак тыч на на ад ным ды хан ні, — за зна чыў 

Ві таль ПА ЛЯ НІН, ві цэ-прэ зі дэнт — ды рэк-

тар пра ек та па ства рэн ні Бе ла рус кай АЭС 

ін жы ні рын га вай кам па ніі АСЭ. — Вы пра-

ба ван ні за ня лі кры ху больш за су ткі.

Бе ла рус кая АЭС з дву ма рэ ак та ра мі ма-

гут нас цю 2400 МВт бу ду ец ца па ра сій скім 

пра ек це па ка лен ня 3+, які цал кам ад па вя дае 

між на род ным нор мам бяс пе кі і рэ ка мен да-

цы ям Між на род на га агенц тва па атам най 

энер ге ты цы (МА ГА ТЭ).

Іры на СІ ДА РОК.

 У тэ му
Контр тэ ра рызм з'яў ля ец ца ад ным з пры яры тэ таў усіх 

дзяр жаў на сён няш нім эта пе, бо тэ ра рызм — рэ аль ная 

па гро за ча ла вец тву, ска заў жур на ліс там пас ля су стрэ чы 

з кі раў ні ком дзяр жа вы Ула дзі мір Ва ран коў.

«І тое, што Бе ла русь ак тыў на пра цуе на гэ тым кі рун ку 

дзей нас ці ААН, свед чыць пра тое, што яна пра цяг вае вы-

кон ваць ро лю ад на го з лі да раў Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 

На цый. Мы па мя та ем, што Бе ла русь бы ла ў скла дзе 

за сна валь ні каў ААН, і гэ та тра ды цыя ак тыў най ра бо ты 

пра цяг ва ец ца, і контр тэ ра рыс тыч ны кі ру нак гэ та му па-

цвяр джэн не», — да даў ён.

Ула дзі мір Ва ран коў на зваў ан ты тэ ра рыс тыч ную кан-

фе рэн цыю ў Мін ску вель мі важ най між на род най па дзе-

яй. «Раз мо ва на ёй ідзе пра тое, як су праць дзей ні чаць 

спро бам тэ ра рыс таў пры цяг нуць для сва ёй дзей нас ці 

но выя тэх на ло гіі, вы ка рыс тоў ваць ін тэр нэт для вяр боў кі, 

для атры ман ня срод каў. Ка лі мы не да сяг нем пос пе хаў у 

гэ тай сфе ры, пе ра маг чы тэ ра рызм не змо жам, — за явіў 

кі раў нік контр тэ ра рыс тыч на га ўпраў лен ня ААН. — Гэ та 

васт ры ня, пік. І Бе ла русь — адзін з лі да раў пра цэ су су-

праць ста ян ня».

Ён зга даў вы ка за ную на кан фе рэн цыі Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам дум ку пра тое, што толь кі аб' яд нан не на ма-

ган няў і ўзмац нен не са лі дар нас ці ўсіх дзяр жаў у ба раць-

бе з тэ ро рам мо гуць пры вес ці да пос пе ху. «Гэ та бу дзе 

цяж кая ба раць ба, але та кія ме ра пры ем ствы, як тое, што 

за раз пра хо дзіць у ста лі цы Бе ла ру сі, пра цу юць на гэ ту 

кан са лі да цыю», — ак цэн та ваў прад стаў нік ААН.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра вёў на-

ра ду з чле на мі ўра да па ак-

ту аль ных пы тан нях раз віц ця 

эка но мі кі кра і ны і су пра цоў-

ніц тва з Ра сі яй.

«Усім зра зу ме ла, што апош нія 

ме ся цы, чац вёр ты квар тал лю бо га 

го да — гэ та вы пра цоў ка пла наў 

раз віц ця кра і ны на бу ду чы ню, —

звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы да 

чле наў ура да. — Перш за ўсё 

пла на ван не на бу ду чы год вы твор-

час ці, ды і ўво гу ле ўся го на ша га 

жыц ця. Я не адзін раз ка заў, што 

ця пе раш ні і на ступ ны — гэ та га-

ды асаб лі выя — пар ла менц кіх і 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў. Мы зда ём 

эк за мен. Та му ўсю ды па він ны пад-

цяг нуц ца як на ле жыць».

Прэ зі дэнт чар го вы раз звяр нуў 

ува гу ўра да на не аб ход насць по-

шу ку но вых рын каў для экс пар ту 

ай чын най пра дук цыі. «Гэ та са мая 

га лоў ная за да ча — ды вер сі фі ка-

ваць рын кі збы ту, не стра ціў шы 

пры быт ко васць пры про да жы на-

шай пра дук цыі. Так, мы ру ха ем ся 

ў гэ тым кі рун ку, але вель мі ма-

руд на», — кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

За леж насць ад ад ной кра і ны, 

ня хай гэ та і брац кая Ра сія, за ста-

ец ца за над та вя лі кай. «Зра зу ме ла, 

што і за леж насць на шай кра і ны ад 

па ста вак, перш за ўсё вуг ле ва да-

род най сы ра ві ны з Ра сіі, вель мі вя-

лі кая. І мы заў сё ды гэ та ўліч ва ем. 

Та му пы тан не су пра цоў ніц тва з Ра-

сі яй, кан чат ко вых пра па ноў па да-

лей шым су пра цоў ніц тве ў рам ках 

пе ра га вор на га пра цэ су і вы пра цоў-

кі пра гра мы дзе ян няў за ста ец ца ак-

ту аль ным. І гэ та пы тан не мы сён ня 

па він ны аб мер ка ваць, — акрэс ліў 

Прэ зі дэнт. — Трэ ба дак лад на спла-

на ваць, па якіх кі рун ках, як бу дзем 

раз ві вац ца, і вы зна чыц ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ-

дзіў удзель ні каў эка на міч най на ра-

ды, што пла ны, якія бы лі на ме ча-

ны, па він ны быць вы ка на ныя без 

ага во рак. «Мы з ва мі спла на ва лі, 

я за цвер дзіў гэ тыя пла на выя за-

дан ні з ва шай па да чы, і вы ка наць 

мы іх аба вя за ны. Гэ та за да ча не 

толь кі кож на га чы ноў ні ка на шай 

кра і ны, але і кож на га гра ма дзя ні на 

Бе ла ру сі».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.


