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Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-
ліў, што па гра ніч ная бяс пе ка 
зна хо дзіц ца ў лі ку важ ней-
шых пы тан няў дзяр жаў най 
па лі ты кі. Ён па ці ка віў ся тым, 
як вы кон ва юц ца да ру чэн ні ў 
гэ тай сфе ры, якія ра ней да-
ва лі ся ўра ду, Дзяр жаў на му 
сак ра та ры я ту Са ве та бяс пе кі, 
Дзярж па гран ка мі тэ ту і ін шым 
пра ва ахоў ным ор га нам. Пры 
гэ тым Прэ зі дэнт ад зна чыў, 
што з пунк ту гле джан ня нар-
мат вор час ці ўсе не аб ход ныя 
пы тан ні бы лі вы ра ша ны, пе-
рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У сту дзе ні 2014 го да на па шы ра-
най ка ле гіі па гра ніч на га ве дам ства 
аб мяр коў ва лі ся ак ту аль ныя праб ле-
мы. «Та ды раз мо ва іш ла аб ап ты мі-
за цыі ор га наў па гра ніч най служ бы, 
па вы шэн ні пра ва па рад ку ў па гра ніч-
най зо не, ро лі аб лас ных ка мі сій у вы-
ра шэн ні гэ тых пы тан няў, а так са ма 
аб са дзей ні чан ні з бо ку дзяр жаў ных 
ор га наў і мяс цо ва га на сель ніц тва 
пры гра ніч ных ра ё наў у ахо ве на шых 
ру бя жоў. Ні чо га но ва га ў гэ тым ня ма. 
Так, як гэ та бы ло ў са вец кія ча сы, 
ка лі гра ні цу ахоў ваў увесь на род, 
асаб лі ва той, які пра жы вае ў пры гра-
ніч чы, — ска заў Прэ зі дэнт. — Але по-
тым мы да дэ ма кра ты за ва лі ся да та-
го, што на сель ніц тва на огул за бы ла, 
што яно жы ве ў пры гра ніч най зо не. 
Вель мі важ ны на пра мак — гра ні ца 
з Паў ноч на ат лан тыч ным аль ян сам, 
ЕС у нас ака за ла ся за над та дэ ма-
кра тыч най. Та му мы вы ра шы лі вяр-
нуц ца да пра ве ра на га ме та ду, каб і 
на сель ніц тва бы ло пад клю ча на да 
ахо вы дзярж гра ні цы. Але для гэ та га 
трэ ба бы ло ўзва ру шыць мяс цо выя 
ор га ны ўла ды і са мо на сель ніц тва ў 
пры гра ніч чы».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за-
па тра ба ваў да ла жыць яму, на коль кі 
ўлі ча ны не га тыў ныя тэн дэн цыі, якія 
пра яў ля юц ца апош нім ча сам уз доўж 
бе ла рус кай дзяр жаў най гра ні цы ў 

су сед ніх кра і нах. «Што змя ні ла ся ў 
па гран вой сках, у свя до мас ці са міх 
па гра ніч ні каў у пла не не да пу шчэн ня 
фак таў, якія бы лі вя до мы, аж да бес-
па ка ра на га пра ры ву дзярж гра ні цы, 
ка лі мы па ру шаль ні каў тут ла ві лі па 
не каль кі су так?» — па ста віў пы тан не 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў ся, як 
Дзярж па гран ка мі тэт вы ра шае за да-
чы ад стой ван ня дзяр жаў ных ін та рэ-
саў Бе ла ру сі ў но вых ін тэ гра цый ных 
пра цэ сах, у тым лі ку ва ўза е ма дзе-
ян ні з мыт ны мі ор га на мі. «Не за бы-
вай це, што, вы бу доў ва ю чы ад но сі ны 
як з Ус хо дам, так і з За ха дам, мы 
па він ны ра зу мець, што на цы я наль-
ныя ін та рэ сы — гэ та на ша кроў ная 
спра ва і свя ты аба вя зак», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за слу хаў 
дак лад па вы ні ках апе ра тыў на-служ-
бо вай дзей нас ці ор га наў па гра ніч най 
служ бы ў 2014 го дзе. Як па ве да міў 
жур на ліс там па вы ні ках дак ла да 
стар шы ня Дзярж па гран ка мі тэ та 
Ле а нід Маль цаў, усе да ру чэн ні вы-
ка на ны якас на. «Сур' ёз на ўма ца ва на 
па гра ніч ная бяс пе ка на ўсіх на прам-
ках. Вя лі кая ра бо та пра ве дзе на па 
ін жы нер ным аб ста ля ван ні дзярж гра-
ні цы, ука ра нен ні су час ных тэх ніч ных 
срод каў, што да ло маг чы масць па-
вы сіць якасць ахо вы дзярж гра ні цы і 
эфек тыў насць ра бо ты па ўма ца ван ні 
па гран бяс пе кі», — рас ка заў кі раў нік 
ве дам ства.

Акра мя та го, у пры гра ніч ных ра-
ё нах ак тыў на пра во дзіц ца пра фі-
лак тыч ная ра бо та, што да ло маг чы-
масць пры клад на на 15 пра цэн таў 
зні зіць коль касць пра ва па ру шэн няў, 
звя за ных з па ру шэн нем па гра ніч на-
га рэ жы му, асаб лі ва ся род мяс цо ва-
га на сель ніц тва.

Пры за цвяр джэн ні ра шэн ня на 
ахо ву дзярж гра ні цы Прэ зі дэнт даў 
не аб ход ныя да ру чэн ні на 2015 год 
па да лей шым удас ка на лен ні сіс тэ мы 
па гран бяс пе кі, яе адап та ван ні да су-
час ных умоў.

Бе ла русь раз ліч вае на да-
лей шае су пра цоў ніц тва з 
УЕ ФА і пра вя дзен не ў ся-
бе буй ных спа бор ніц тваў 
па фут бо ле. Пра гэ та за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
час су стрэ чы з прэ зі дэн там 
Са ю за еў ра пей скіх фут-
боль ных аса цы я цый (УЕ ФА) 
Мі шэ лем Пла ці ні, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў 
Мі шэ лю Пла ці ні за маг чы масць пра-
вес ці ў Бе ла ру сі ў 2016 го дзе юнац кі 
чэм пі я нат Еў ро пы па фут бо ле ся род 
дзяў чат. «Вы мо жа це не су мня вац ца, 
мы пра вя дзём яго на са мым вы со кім 
уз роў ні», — ска заў кі раў нік дзяр жа-
вы. Ён на га даў, што ў 2014 го дзе Бе-
ла русь па спя хо ва пра вя ла чэм пі я нат 
све ту па ха кеі.

«Мы поў ныя ра шу час ці зра біць 
юнац кі чэм пі я нат най леп шым у гіс то-
рыі. І вы па гля дзі це, на коль кі мы мо-
жам ар га ні зоў ваць па доб ныя ме ра-
пры ем ствы. Маг чы ма, вы да ру чы це 
нам больш сур' ёз ныя спа бор ніц твы 
ў гэ тым ві дзе спор ту», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў 
прэ зі дэн ту УЕ ФА за вя лі кую ўва гу, 
якая на да ец ца Бе ла ру сі, гэ так жа як 
і ін шым кра і нам, якія раз ві ва юц ца, і 
перш за ўсё за да па мо гу і пад трым-
ку, якія аказ ва юц ца Бе ла рус кай фе-
дэ ра цыі фут бо ла. «Тыя спе цы я ліс ты, 
якія пры яз джа юць ад вас, вы дат на 

нам да па ма га юць у раз віц ці фут бо-
ла», — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

«Вы на нас заў сё ды мо жа це раз-
ліч ваць, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка. — Мы заў сё ды пад трым лі-
ва лі і бу дзем пад трым лі ваць ва шы па-
чы нан ні, па коль кі яны на кі ра ва ны на 
раз віц цё фут бо ла, ства рэн не раў на-
праў ных умоў для кра ін, якія ўдзель ні-
ча юць або якія жа да юць удзель ні чаць 
у спа бор ніц твах па фут бо ле».

«Фут бол зна хо дзіц ца на пер шым 
мес цы ў све це ся род ві даў спор ту. 
Сот ні міль ё наў, а мо жа, і міль яр ды 
лю дзей за хап ля юц ца ім і на зі ра юць 
за ім. У нас па ма са вас ці гэ та так-
са ма спорт ну мар адзін, — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Не ма гу 
ска заць, што мы да сяг ну лі ней кіх 
вы ключ ных вы ні каў у фут бо ле. На-
ват больш ска жу: мы ўклад ва ем у 
фут бол вельмі шмат срод каў, але 
на леж най ад да чы, на ват не фі нан са-
вай, гуль ня вой, не на зі ра ем».

Мі шэль Пла ці ні ў сваю чар гу ад зна-
чыў, што яму вя до ма, якая ўва га на-
да ец ца ў Бе ла ру сі раз віц цю фут бо ла. 
«Мы ўваж лі ва со чым за да сяг нен ня мі 
бе ла рус кіх ка манд і мяр ку ем, што ў 
бу ду чы ні Бе ла русь мо жа да сяг нуць 
леп шых вы ні каў», — ска заў ён. Прэ-
зі дэнт УЕ ФА вы ка заў за да валь нен не 
кан так та мі, якія ўста ля ва лі ся ў яго 
з кі раў ні ком бе ла рус кай дзяр жа вы і 
Бе ла рус кай фе дэ ра цы яй фут бо ла. 
«Упэў не ны, што ра зам мы змо жам 
зра біць шмат для раз віц ця фут бо ла 
ў Бе ла ру сі», — пад крэс ліў ён.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ 
ІН ТА РЭ СЫ — НА ША 
КРОЎ НАЯ СПРА ВА

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка за цвер дзіў ра шэн не 
па ахо ве дзяр жаў най гра ні цы кра і ны ў 2015 го дзе

Кі раў нік ура да ўдак лад ніў: «Як 
толь кі бу дзе сфар мі ра ва на ра зу мен-
не і пры ве дзе ны ў ад па вед насць па-
трэб нас ці з маг чы мас ця мі, зра зу ме-
ла, ад та ко га стро га га рэ гу ля ван ня 
мы ад мо вім ся».

Не аб ход насць пры няц ця гэ тай 
ме ры Анд рэй Ка бя коў рас тлу ма чыў 
тым, што, ка лі ад бы ла ся пэў ная 
ка рэк цыя кур са, у мно гіх з'я ві ла ся 
спа ку са па бег чы ўслед за гэ тым і 
з цэ на вы мі пра па на ван ня мі. «Мы 
ні ў якім ра зе не па він ны да пус ціць 
цэ на вую гон ку, — пад крэс ліў прэм'-
ер. — Та му мы бу дзем рэ гу ля ваць, 
пад каз ваць, на кі роў ваць, бу дзем га-
ва рыць з суб' ек та мі гас па да ран ня, 
ар га ні за цы я мі аб тым, каб не да пус-
ціць цэ на вай раз ба лан сі роў кі».

Анд рэй Ка бя коў не вы клю чае, што 
нех та мо жа па нес ці пэў ныя стра ты ў 
іс ну ю чай сі ту а цыі. «Але Прэ зі дэнт 
прад' явіў кан крэт нае па тра ба ван не: 
мы не па він ны гу біць біз нес, біз нес 
па ві нен пра ца ваць. Але ка лі пры гэ-
тым біз не су да вя дзец ца, як ка жуць, 
за ка саць ру ка вы або рас пра нуц ца па 
по яс, не дзе пры вес ці свае за тра ты 
ў ад па вед насць з маг чы мас ця мі, то 
гэ та не аб ход на ра біць», — ад зна чыў 
прэм' ер-мі ністр.

Пе ра ход ад коль кас ных 
па каз чы каў да якас ных

Ця пер рых ту ец ца пра гра ма дзей-
нас ці ўра да на бя гу чы год. «Ней кіх 
асаб лі вых на ва цый у рам ках гэ та га 
да ку мен та не прад ба чыц ца. Упор бу-
дзе зроб ле ны перш за ўсё на тое, 
каб ацэн ка дзей нас ці больш зво-
дзі ла ся ад коль кас ных да якас ных 
па каз чы каў», — ска заў кі раў нік ура-
да. Не менш важ ным па він на стаць 
і «пры вя дзен не сва іх па трэб нас цяў 
да на шых маг чы мас цяў».

Анд рэй Ка бя коў на га даў, што 
пры пад рых тоў цы бюд жэ ту на 2015 
год у кі раў ні ка дзяр жа вы прай-
шоў шэ раг на рад. Пер ша па чат ко-
ва бюд жэт раз ліч ваў ся зы хо дзя чы 
з пра гно зу ца ны на наф ту $100 за 
ба рэль, по тым — $83. Ця пер ца на 
на наф ту кры ху ні жэй шая за $50. 
«На ту раль на, гэ та па тра буе адэ-
кват ных мер рэ ага ван ня з на ша га 
бо ку, та му ўрад пад ліч вае ма дэль 
ва ры янт на га раз віц ця сі ту а цыі (і ўжо 

ёсць чар на вы ва ры янт), бо па куль 
ні хто ў све це не мо жа прад ка заць, 
на якім уз роў ні спы ніц ца ца на наф-
ты, як у да лей шым бу дуць раз ві-
вац ца эка на міч ныя па дзеі ў на шых 
блі жэй шых парт нё раў (Ра сіі, кра і нах 
СНД), у Еў ра пей скім са ю зе, дзе так-
са ма не ўсё прос та ў эка но мі цы, — 
ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. — Гэ та 
свед чыць аб тым, што мы па він ны 
вель мі ўваж лі ва па гля дзець на свае 
бюд жэт ныя рас хо ды».

Пры гэ тым кі раў нік ура да пад-
крэс ліў: «Ні аб якім ска ра чэн ні са-
цы яль ных рас хо даў, вы плат за ра-
бот ных плат і г.д. га вор кі не ідзе. Але 
тым не менш, ад та го, ад ча го мож на 
ад мо віц ца, на пэў на, да вя дзец ца ад-
мо віц ца або вы ра шыць тую ці ін шую 
праб ле му фі нан са ван ня кры ху паз-
ней». Га лоў нае на гэ ты год — за бяс-
пе чыць зба лан са ва нае па сту паль-
нае раз віц цё бе ла рус кай эка но мі кі, 
рэ зю ма ваў прэм' ер-мі ністр.

Мі ніст рам трэба ста на віц ца 
больш са ма стой ны мі

«Мно гія кі раў ні кі мі ніс тэр стваў 
зво дзяць сваю ра бо ту да та го, каб 
атры маць па больш гро шай з бюд-
жэ ту і атры маць іль го ты для пад-
ве дам ных ар га ні за цый, якія не пра-
ду гле джа ны, — ад зна чыў прэм' ер. 
— А па коль кі гэ та ней кія вы ключ-
ныя вы пад кі, то, зра зу ме ла, іх ка ле гі 
(Мін фін, Мі нэ ка но мі кі і інш.) пі шуць 
за ўва гі, яны су праць гэ та га». Ня рэд-
ка для ўрэ гу ля ван ня сі ту а цыі да во-
дзіц ца ўмя шац ца ўра ду.

Та ко га, ад зна чыў Анд рэй Ка бя-
коў, быць не па він на. «Надышоў час 
пе ра стаць пра сіць, — пад крэс ліў 
ён. — І ў гэ тым пла не трэ ба на вес ці 
па ра дак раз і на заў сё ды. Не трэ ба 
ха дзіць ні за льго та мі, ні за да дат-
ко вым бюд жэт ным фі нан са ван нем. 
Та бе да ве ра на га лі на — зай май-
ся гэ тым». Пры чым вы нік па він на 
ад чу ваць уся га лі на, а не асоб ныя 
пад ве дам ныя ар га ні за цыі, ад зна чыў 
прэм' ер. Ця пер урад пра во дзіць ана-
ліз паў на моц тваў мі ніст раў. Анд рэй 
Ка бя коў ад зна чыў, што, ка лі ўзнік-
не не аб ход насць, бу дуць зроб ле ны 
ад па вед ныя нар ма тыў ныя за ма ца-
ван ні. Пры гэ тым прэм' ер упэў не-
ны — як толь кі мі ністр пе ра ста не 
пра сіць, паў на моц твы мі ніст ра рэз ка 

ўзрас туць.
Як па ве дам ля ла ся, прад стаў ля-

ю чы Анд рэя Ка бя ко ва на па са дзе, 
кі раў нік дзяр жа вы ска заў аб но вай 
ро лі мі ніст раў — аб тым, што яны 
па він ны ад каз ваць за да ве ра ныя ім 
га лі ны, а так са ма, што ві цэ-прэм' е-
рам або прэм' ер-мі ніст ру па ра пе ра-
стаць указ ваць мі ніст рам, што трэ ба 
ра біць.

Ды вер сі фі ка цыя экс пар ту — 
клю ча вое пы тан не

Прэм' ер ад зна чыў, што сён ня тра-
ды цый ныя рын кі, на якіх Бе ла русь 
умее і пры вык ла пра ца ваць (перш за 
ўсё гэ та рын кі СНД, Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі), ад чу ва юць пэў ныя цяж кас ці з 
рэа лі за цы яй пра дук цыі, у тым лі ку і 
бе ла рус кай. Гэ та аб умоў ле на зні жэн-
нем аб' ёмаў эка но мі кі, бюд жэт ных 
маг чы мас цяў, а так са ма крэ дыт ных 
маг чы мас цяў бан каў скіх сіс тэм.

«Та му га лоў ная за да ча, якую па-
ста віў Прэ зі дэнт, — не страч ва ю чы 
па зі цый на тра ды цый ных рын ках, 
за няц ца ды вер сі фі ка цы яй экс пар-
ту, вый сці ў тыя рэ гі ё ны і кра і ны, 
якія менш ад чу ва юць сён няш нія 
эка на міч ныя праб ле мы і ў якіх Бе-
ла русь у вы ні ку іс ну ю чай струк ту-
ры вы твор час ці мо жа за няць свае 
ні шы, — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў. 
— Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца кра-
ін так зва най да лё кай ду гі — на шых 
ся рэд не азі яц кіх парт нё раў, та кіх як 
Кі тай, В'ет нам, Ін да не зія, Ін дыя, кра-
ін аф ры кан ска га кан ты нен та, Ла цін-
скай Аме ры кі».

У гэ тых рэ гі ё нах, па вод ле слоў 
прэм' е ра, ёсць па трэб насць як у бе-
ла рус кай сель ска гас па дар чай пра-
дук цыі, так і ў пра дук цыі ма шы на бу-
да ван ня. «Су ад но сі ны ца ны і якас ці 
пры маль ныя. Але не аб ход на на ву-
чыц ца пра ца ваць з гэ ты мі кра і на мі, 
та му што ўсю ды ёсць свае тра ды цыі, 
ува хо ды на гэ тыя рын кі. І нам трэ ба 
знай сці гэ тыя ўва хо ды з тым, каб 
пра да ваць, са ма ме ней, той аб' ём 
пра дук цыі, які з-за аб' ек тыў ных пры-
чын мо жа быць не за па тра ба ва ны 
на на шых тра ды цый ных рын ках», — 
ад зна чыў кі раў нік ура да. Пры гэ тым 
ап ты маль ным, па вод ле яго слоў, 
бы ло б усё ж за ха ваць аб' ёмы пры-
сут нас ці на тра ды цый ных рын ках і 
да ба віць у кра і нах «да лё кай ду гі».

Анд рэй КА БЯ КОЎ:

СТРО ГІ КАНТ РОЛЬ 
ЗА ЦЭ НА МІ ЗА ХА ВА ЕЦ ЦА

Але ён не бу дзе веч ным

ЦІКАВАСЦЬ ДА ФУТ БО ЛА

ВЫКАРЫСТАЦЬ УСЕ МАГЧЫМАСЦІ

На ша кра і на раз ліч вае на пра вя дзен не буй ных 
спа бор ніц тваў па гэ тым ві дзе спор ту

Аб гэ тым прэм' ер-мі ністр за явіў 
дня мі, да ючы ін тэр в'ю жур на ліс там. 
Па вод ле яго слоў, кант роль 
за цэ на мі — ме ра ча со вая і ўста ноў-
ле на толь кі на пе ра ход ны пе ры яд. 
«Ры нак змя ніў ся, сі ту а цыя 
змя ні ла ся, маг чы мас ці змя ні лі ся, 
та му ўсім трэ ба пад ціс нуц ца», — 
ска заў прэм' ер-мі ністр. 
Гэ та не аб ход на для та го, 
каб не бы ло раз ба лан са ва нас ці 
ў эка но мі цы, рас тлу ма чыў ён. Фо
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Аб гэ тым га во рыц ца ў яго ка мен та рыі 
ў су вя зі з кро ва пра ліц цем, якое пра цяг ва-
ец ца на ўкра ін скай тэ ры то рыі.

«Сур' ёз ную за кла по ча насць вы клі ка юць апош нія 
па дзеі на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны. Ад бы ва ец ца 
ўзмац нен не кан фран та цыі, ак ты ві за цыя ба я вых дзе-
ян няў, у вы ні ку ча го гі нуць ва ен на слу жа чыя, мір ныя 
лю дзі, раз бу ра ец ца жыл лё, баль ні цы, шко лы», — ад-
зна чыў ге не раль ны сак ра тар АДКБ. Ён пад крэс ліў, 

што ні ко лі яшчэ ба я выя дзе ян ні не пры во дзі лі да мі ру 
і ўрэ гу ля ван ня па лі тыч ных су пя рэч нас цяў.

Мі ка лай Бар дзю жа ра шу ча пад трым лі вае не аб ход-
насць спы нен ня кры ва ва га про ці ста ян ня, лі чыць не да пу-
шчаль ным да лей шую эс ка ла цыю кан флік ту, за клі кае да 
пра ця гу по шу ку шля хоў яго мір на га вы ра шэн ня: «Над-
звы чай важ на вы ка рыс тоў ваць для гэ та га ўсе іс ну ю чыя 
маг чы мас ці, у пер шую чар гу да бі вац ца рэа лі за цыі мін-
скіх да моў ле нас цяў, ня ўхіль на га за ха ван ня рэ жы му ці-
шы ні, ад во ду цяж кай ар ты ле рыі ад лі ніі су тык нен ня».

Ге не раль ны сак ра тар АДКБ Мі ка лай Бар дзю жа лі чыць не аб ход ным да бі вац ца 
рэа лі за цыі мін скіх да моў ле нас цяў для вы ра шэн ня кан флік ту ва Укра і не
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