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«НАША КРАIНА ВЫМУШАНАЯ ЎДЗЯЛЯЦЬ ПIЛЬНУЮ ЎВАГУ
ЗАБЕСПЯЧЭННЮ ЎЛАСНАЙ ВАЕННАЙ БЯСПЕКI»

Пра гэта Аляксандр
Лукашэнка заявiў учора на цырымонii ўшанавання выпускнiкоў
вышэйшых ваенных навучальных устаноў
i вышэйшага афiцэрскага складу.
Вiншуючы афiцэраў з заканчэннем вучобы,
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэтая
падзея па-сапраўднаму значная не толькi для
iх, але i для органаў ваеннага кiравання, воiнскiх часцей i фармiраванняў сiлавых структур,
куды, па яго словах, прыйшло «новае, добра
падрыхтаванае, дасведчанае афiцэрскае папаўненне».
Прэзiдэнт падкрэслiў асаблiвую сiмвалiчнасць таго, што дыпломы афiцэры атрымалi
ў год святкавання вялiкай гiстарычнай даты — 75-годдзя Вялiкай Перамогi савецкага
народа.
«Але сённяшняй рэальнасцю стала пагроза разбурэння глабальнай сiстэмы кантролю над узбраеннямi, у тым лiку ядзернымi, нягледзячы на тое што 75 гадоў таму
ўсе адчулi i зразумелi, што такое вайна. Сутыкненнi геапалiтычных iнтарэсаў звышдзяржаў падаграваюць тлеючыя i спараджаюць
новыя лакальныя канфлiкты. Прычым няма
прымальных унiверсальных рэцэптаў для iх
вырашэння», — канстатаваў Прэзiдэнт.
Кiраўнiк краiны ўпэўнены, што мiлiтарызацыя Усходняй Еўропы i актывiзацыя ваеннай
дзейнасцi, у тым лiку каля беларускiх гранiц,
нi да чаго добрага не вядзе.
«Рызыкi i выклiкi ў ваеннай сферы
растуць. Давер памiж краiнамi падрываецца.

I на гэтым фоне эканамiчныя, дэмаграфiчныя, а таксама экалагiчныя праблемы
будуць абвастрацца», — папярэдзiў лiдар
дзяржавы.
Па яго словах, Беларусь выступае актыўным удзельнiкам працэсу ўмацавання мiжнароднай бяспекi.
«Пры гэтым наша краiна вымушаная ўдзяляць пiльную ўвагу забеспячэнню ўласнай
ваеннай бяспекi, i найважнейшая роля ў
гэтым адводзiцца Узброеным Сiлам. Мы
забяспечваем войскi новымi i мадэрнiзаванымi танкамi, сродкамi сувязi i радыёэлектроннай барацьбы, радыёлакацыйнымi станцыямi,
пастаянна абнаўляем парк авiяцыйнай тэхнiкi», — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.
Ён запрасiў i афiцэраў Узброеных Сiл, якiя
прысутнiчалi ў Палацы Незалежнасцi, актыўна
ўключыцца ў работу па падтрыманнi пастаяннай
баявой гатоўнасцi злучэнняў i воiнскiх часцей.
Галоўнай задачай супрацоўнiкаў органаў
унутраных спраў, па словах кiраўнiка дзяржавы, з'яўляецца забеспячэнне грамадскага
парадку ў краiне i бяспекi грамадзян, а прыярытэтамi застаюцца процiдзеянне наркаманii,
карупцыi, узмацненне барацьбы з крадзяжамi i
злачынствамi ў сферы высокiх тэхналогiй.
Службы, падраздзяленнi i органы кiравання Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях
павiнны яшчэ больш працаваць на прадухiленне i лiквiдацыю iнцыдэнтаў i аварый. Асаблiвую ўвагу кiраўнiк дзяржавы прапанаваў
звярнуць на бяспечную эксплуатацыю атам-

най станцыi.
Вы пуск нi кам-па гра нiч нi кам Аляксандр
Лукашэнка наказаў надзейна забяспечыць
ахову дзяржаўнай гранiцы. Таксама Прэзiдэнт
падкрэслiў, што адна з асноўных задач спецслужбаў — выяўленне i нейтралiзацыя элементаў тэрарызму, экстрэмiзму, нацыянальнай i
рэлiгiйнай варожасцi, прадухiленне спроб нанясення шкоды эканомiцы.
«Кожны з вас — адукаваны, усебакова падрыхтаваны афiцэр-прафесiянал. Упэўнены: патрыёт, якi прысвяцiў сваё жыццё бескарыслiваму служэнню краiне i нашаму народу. Перакананы, што вы зможаце належным чынам
абаранiць нашу Айчыну, грамадзян i грамадскую стабiльнасць. Памятайце, што вы з'яўляецеся спадчыннiкамi пераможных традыцый
нашых дзядоў i прадзедаў», — звярнуўся да
афiцэраў Вярхоўны галоўнакамандуючы.
На сустрэчы традыцыйна былi ўручаны
генеральскiя пагоны. Як нагадаў Прэзiдэнт,
у Беларусi камандзiраў такога ўзроўню зусiм
няшмат, i атрыманне гэтага звання з'яўляецца
публiчным прызнаннем заслуг афiцэра.
Выпускнiкам вышэйшых ваенных навучальных устаноў Аляксандр Лукашэнка пажадаў
таксама даслужыцца да генеральскiх пагонаў,
а ўсiм удзельнiкам цырымонii — моцнага здароўя, поспехаў у службе i асабiстым жыццi.
Прэзiдэнт таксама ўручыў падзякi найлепшым
выпускнiкам ваенных ВНУ.
Варвара МАРОЗАВА.

«Вы сапраўды прадэманстравалi мужны ўчынак,
i не толькi беларусы гэта ўбачылi»
Аляксандр Лукашэнка ўручыў Надзвычайнаму i Паўнамоцнаму Паслу Славацкай
Рэспублiкi ў Рэспублiцы Беларусь Ёзафу Мiгашу ордэн
Францыска Скарыны. Прыём
адбыўся ў Палацы Незалежнасцi з нагоды заканчэння
мiсii славацкага дыпламата
ў нашай краiне.
Такiя сустрэчы на развiтанне — знак пашаны з боку беларускага лiдара дыпламатам за
значны ўнёсак у развiццё двухбаковых адносiн. Гэтай вясной
падобным чынам Прэзiдэнт дзякаваў сербскаму паслу — тады,
дарэчы, зайшла гаворка i пра
славацкага дыпламата. Нагодай
стала рашэнне Ёзафа Мiгаша
ўдзельнiчаць у сёлетнiм парадзе
Перамогi ў Мiнску, нягледзячы
на палiтыку каранцiну, якой прытрымлiвалася кiраўнiцтва краiн Еўрасаюза падчас пандэмii
каранавiруса.
Аляксандр Лукашэнка назваў
гэта рашэнне славацкага пасла
годным учынкам i пазней падпiсаў указ аб узнагароджаннi яго

ордэнам Францыска Скарыны за
значны асабiсты ўнёсак ва ўмацаванне дружалюбных адносiн i
развiццё супрацоўнiцтва памiж
Беларуссю i Славакiяй.
«Гэта не проста пратакольная
сустрэча, хоць не без гэтага, —
звярнуўся кiраўнiк дзяржавы да
Ёзафа Мiгаша на ўчарашняй сустрэчы ў сваёй рэзiдэнцыi. — Вы
сапраўды прадэманстравалi мужны ўчынак, i не толькi беларусы гэта ўбачылi — убачыў увесь свет...
Рэдка такiя паслы сустракаюцца,
якiя дзейнiчаюць часам па волi
сэрца».
Беларуска-славацкiя адносiны Аляксандр Лукашэнка назваў
«вельмi добрымi», але разам з
тым выказаў незадаволенасць
памерам тавараабароту — 226
мiльёнаў долараў.
«Калi ўлiчыць, што не было нiякага, гэты рост значны, але мы можам больш. Мы гатовы супрацоўнiчаць самым шчыльным чынам
з вашай цудоўнай Славакiяй», —
сказаў ён.
Беларусам ёсць чаму вучыцца
ў славакаў, лiчыць Прэзiдэнт, пачынаючы ад спорту i заканчваючы

«пытаннямi прамысловага развiцця».
«Мы гатовы iсцi на больш глыбокае супрацоўнiцтва», — падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка i
запрасiў спадара Мiгаша асабiста
ўдзельнiчаць у гэтым.
Ёзаф Мiгаш, у сваю чаргу, падзякаваў Прэзiдэнту Беларусi i
ўсяму беларускаму народу за высокую ацэнку яго ўчынку i яшчэ
раз зазначыў, што калi б сiтуацыя
паўтарылася, ён зрабiў бы тое ж
самае.
«Гэта наша агульнае, святое свята, i я гэта зрабiў згодна са сваiмi
перакананнямi, у адпаведнасцi з разуменнем гонару, як сын партызана,
якi вырас на гiсторыi бацькi, — пракаментаваў ён потым журналiстам
сваё рашэнне ўдзельнiчаць насуперак рэкамендацыям свайго кiраўнiцтва ў мiнскiм парадзе 9 мая. — Iнакш
я не мог зрабiць».
Прэзiдэнт Беларусi дадаў, што
ён высока ацанiў i тую работу,
якая была зроблена славацкай
дыпламатычнай мiсiяй за апошнiя гады.
Пасол Славакii лiчыць, што за
гэты час удалося зрабiць сапраўд-

УНIКАЛЬНЫ, МУЗЫЧНЫ, КАЛЯРОВЫ
У Мiнску адкрыты мультымедыйны фантан
Акрамя шматлiкiх вiншаванняў з Днём Незалежнасцi,
3 лiпеня наша краiна атрымала i прыгожы падарунак —
на Свiслачы з'явiўся незвычайны, пакуль адзiны такi ў
свеце, фантанны комплекс.
Новая сталiчная славутасць
абсталяваная вiдэа- i лазернай устаноўкамі, якія дазваляюць праецыраваць выяву
на экран з найдрабнейшых
кропель i ствараць водныя,
светлавыя i музычныя шоу.
Распрацоўка i фiнансаванне
праекта належаць Ашчадбанку Расii.
Прэзiдэнт Беларусi Аляксандр
Лукашэнка i старшыня праўлення
Ашчадбанка Герман Грэф увечары
3 лiпеня разам здзейснiлi сiмвалiчны запуск унiкальнага фантана.

Да гэтага, на сустрэчы з Германам Грэфам у Палацы Незалежнасцi, Прэзiдэнт адзначыў
сяброўскiя асабiстыя адносiны з
кiраўнiком расiйскага банка i ўнёсак фiнансавай установы, якую
той узначальвае, у развiццё Беларусi.
«Сёння, у такi яркi дзень —
Дзень Незалежнасцi, мне вельмi
прыемна вас бачыць у Мiнску як
чалавека, неабыякавага да развiцця Беларусi, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я вельмi
часта думаю пра нашы адносiны
i пачынаю задаваць сабе пытанне: як магло так здарыцца, што
людзi з адносна рознымi не палiтычнымi нават, хутчэй, эканамiчнымi поглядамi могуць вось
так блiзка сысцiся i нават сябраваць?»

Аляксандр Лукашэнка запрасiў Ашчадбанк да больш шырокага iнвеставання ў беларускую
эканомiку.
«Вельмi шмат у нас праектаў
з'явiлася на наступную пяцiгодку... Мы хочам, як у савецкiя часы, скласцi пералiк iнавацыйных
аб'ектаў, якiя павiнны ўвесцi ў
новай пяцiгодцы, i абавязкова дамовiцца пра фiнансаванне, каб яны не ператварылiся
ў даўгабуд, — паведамiў ён. —
Я хацеў бы з вамi абмеркаваць
шэ раг гэ тых пра ек таў. Ка лi
Ашчад банк га то вы ўдзель нiчаць у гэтай вялiкай справе, буду толькi рады вiтаць вас тут у
фiнансаваннi большых аб'ёмаў
нашай эканомiкi».
Варвара МАРОЗАВА,
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ны прарыў у палiтычных адносiнах
дзвюх краiн. Разам з тым ён згодны з кiраўнiком беларускай дзяржавы наконт недастатковасцi
ўзроўню эканамiчных адносiн.
Тавараабарот са Славакiяй
вырас амаль на сем працэнтаў у
параўнаннi з 2018 годам. Аднак
сёлета за чатыры месяцы ўзаемны гандаль скарацiўся больш
чым на 15 працэнтаў у параўнаннi
з аналагiчным перыядам мiнулага
года, беларускi экспарт упаў на
40 працэнтаў.
Беларусь прадае ў Славакiю медыцынскiя прыборы, дрот, нафтапрадукты, полiамiды, сiнтэтычныя
нiткi, фанеру, трактары, цвiкi i скобы
з чорных металаў, хiмiчныя злучэннi, соль, спецыфiчныя тавары.
Iмпартуюцца легкавыя аўтамабiлi, кукуруза, рухавiкi, прадукты,
сельгасмашыны, электронiка, шыны, арматура для трубаправодаў i
прамысловае абсталяванне.
У 2019 годзе экспарт паслуг
(пераважна транспартных i камп'ютарных) у Славакiю павялiчыўся амаль на 20 працэнтаў i забяспечыў станоўчае сальда.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Даведка «Звязды»
Публiчнае акцыянернае таварыства «Ашчадбанк» — найбуйнейшы банк у Расii i адзiн з
вядучых глабальных фiнансавых
iнстытутаў.
Асноўным акцыянерам ПАТ
«Ашчадбанк» з'яўляецца Расiйская Федэрацыя ў асобе Мiнiстэрства фiнансаў Расiйскай Федэрацыi, якая валодае 50 % статутнага
капiталу ПАТ «Ашчадбанк» плюс
1 галасуючая акцыя. Астатнiмi акцыямi валодаюць расiйскiя i мiжнародныя iнвестары.
У Бе ла ру сi дач чы ны банк
Ашчадбанка — «БПС-Ашчадбанк», якi ўваходзiць у топ-5 па
памеры ак тываў сярод беларускiх банкаў. Чысты прыбытак
«БПС-Ашчадбанка» па вынiках
2019 года склаў 107,2 мiльёна рублёў пры рэнтабельнасцi
капiталу 15,8 %.

«У Беларусi сёння
самая сучасная
дзяржаўная гранiца»
Начальнiк Iнстытута пагранiчнай
службы Сяргей ЖЫЛIНСКI ўпэўнены: спакой у дзяржаве пачынаецца са знешнiх рубяжоў.
— З 1993
года я хаджу
ў пагонах —
п ач ы н а ю ч ы
ад Мiнск ага
сувораўскага
вучылiшча.
Уся мая служба прай шла
на дзяр жаўнай гранiцы.
Тут мы разам
забяспечваем незалежнасць i спакой
нашай краiны. Вы бачыце: у нас атрымалася. I, я ўпэўнены, атрымаецца i
надалей.
У 1990-х гадах на гранiцы было толькi два пагранiчныя атрады. Нам даводзiлася будаваць усё з самага пачатку, з прыбалтыйскага напрамку. Сёння
вядуцца работы на ўкраiнскiм. Тут самая сучасная дзяржаўная гранiца —
iнтэграваная, на якую ўжо да нас прыязджаюць вучыцца правiльна ахоўваць
знешнiя межы сваёй дзяржавы.
Насамрэч гэта iнтэлектуальная сфера дзейнасцi. Ваеннаслу жачыя, якiя
прыходзяць да нас служыць, павiнны
мець высокi iнтэлект i развiтое пачуццё патрыятызму. Не кожнаму дадзена хадзiць па апошнiх метрах роднай
зямлi.
З гранiцы пачынаецца дзяржава. Калi мы сёння забяспечым тэрытарыяльную цэласнасць, выкананне канстытуцыйнага строю, усё будзе i ўнутры
краiны спакойна i стабiльна.

IТ-краiна развiвае
ўсе сферы
Вiктар МАЛАШКА, дэ кан
ф а к у л ьт э т а
ветэрынарнай
медыцыны
Гродзенскага
дзяржаўнага аграрнага
ўнi вер сi тэ та,
док тар ветэ ры нар ных
навук, прафесар, акадэмiк
Мiжнароднай акадэмii экалогii,
адзначае, што краiна дабiлася за
апошнiя два дзесяцiгоддзi значных
поспехаў у аграрным сектары.
«У аграрнай адукацыi з'явiлiся новыя
кiрункi, у тым лiку сумешчаныя з iнфармацыйнымi тэхналогiямi, якiя актыўна
на розных узроўнях падтрымлiваюцца
дзяржавай. Здавалася б, гэта больш актуальна для тэхнiчных дысцыплiн, але
можна прымянiць i ў ветэрынарыi. Сучасныя тэхналогii выкарыстоўваюць у тым
лiку i пры падрыхтоўцы спецыялiстаўветэрынараў.
У нашай краiне з'явiлiся за апошнiя
гады новыя кiрункi ў лячэннi жывёл,
перадавыя прэпараты, развiваюцца лазерныя тэхналогii ў ветэрынарыi. У нашу сферу ўкараняецца лячэнне жывёл
з выкарыстаннем КТ, МРТ-апаратаў.
Павышаецца ўзровень выкладання
спецыяльнасцяў, напрыклад, праводзяцца заняткi на англiйскай мове для
замежных студэнтаў. Iдзе абмен вопытам з калегамi з iншых краiн. Нашы студэнты ездзяць на практыку ў замежныя
дзяржавы — Польшчу, Расiю, Фiнляндыю i iншыя.
Факультэту, дарэчы, восенню будзе
20 гадоў. За гэты час у нас створана
адна з вядучых лабараторый у Беларусi, дзе займаюцца ДНК-тэхналогiямi,
генетыкай, вызначэннем спадчыннасцi
жывёл, вывучэннем хвароб. Усё гэта
будзе спрыяць забеспячэнню харчовай
бяспекi краiны i было б немагчыма без
падтрымкi найноўшых тэхналогiй на
дзяржаўным узроўнi».

