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НАДЗЁННАЕ

19 сакавіка 2019 г.

ПОГЛЯД НА БАСФОР

ГРУНТОЎНЫ АДКАЗ
НА СУЧАСНЫЯ ВЫКЛІКІ

У красавіку запланаваны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Турцыю
Аб гэтым стала вядома падчас сустрэчы Прэзідэнта з Надзвычайным
і Паўнамоцным Паслом Турэцкай
Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь
Кезбан Нілванай Дарамой.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што прычына сустрэчы заключаецца не толькі ў
яго глыбокай павазе да гэтай краіны і
пасла як прадстаўніка Турцыі ў Беларусі.
«Ёсць і практычны бок справы: у сярэдзіне
красавіка, вы ведаеце, у нас — афіцыйны
візіт Беларусі на найвышэйшым узроўні ў
Турцыю і сустрэча з вашым Прэзідэнтам,
таму ёсць цэлы шэраг абставін, якія падштурхоўваюць нас да гэтай гутаркі», —
адзначыў беларускі лідар.
Прэзідэнт выказаў надзею на тое, што
найбліжэйшыя пасяджэнні сумеснай міжурадавай камісіі Беларусі і Турцыі дадуць
добрыя вынікі ў плане падрыхтоўкі перагавораў з Прэзідэнтам Рэджэпам Таіпам
Эрдаганам.
«Але будзем лічыць, што наша з вамі сустрэча сёння — гэта першы крок
да канкрэтнай падрыхтоўкі гэтага візіту», — сказаў Аляксандр Лукашэнка,
прапанаваўшы абмеркаваць пытанні з
пункту гледжання тых праблем, якія існуюць, якія трэба вырашаць.
У адказ дыпламат падзякавала Прэзідэнту за прыём — для яе гэта гонар і магчымасць для правядзення падрыхтоўчай
работы напярэдадні візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Турцыю. Паводле яе
слоў, сапраўды ёсць некалькі пытанняў,
якія яна хацела б абмеркаваць.
«Перш за ўсё, хачу адзначыць, што
мы не бачым праблем у адносінах паміж
нашымі краінамі і лічым гэта нагодай для
гонару», — адзначыла Кезбан Нілвана
Дарама.
Пазней дыпламат падзялілася з журналістамі падрабязнасцямі сустрэчы.

«Безумоўна, гаворка ішла пра тэмы,
якія звязаны з падрыхтоўчымі пытаннямі перад візітам спадара Прэзідэнта
ў Турэцкую Рэспубліку. Мы абмяняліся дум ка мі па ак туаль ных пы тан нях,
якія стаяць на парадку, — адзначыла
яна. — Спра ва ў тым, што два га ды
таму (пасля візіту Прэзідэнта Турцыі ў
Беларусь. — «Зв.») нам была пастаўлена мэта — працаваць над павелічэннем паказчыкаў гандлёва-эканамічных
ад но сін, а такса ма па шы раць су працоўніцтва па шэрагу пытанняў, сярод
якіх — супрацоўніцтва ў сферы адукацыі, навукі і тэхналогій».
«Адносіны паміж краінамі грунтуюцца
на глыбокім узаемным даверы, а таксама
на дружбе. І мы валодаем вельмі моцным фундаментам для развіцця адносін,
тым больш што якіх-небудзь пытанняў,
якога-небудзь праблемнага парадку паміж нашымі краінамі не існуе», — падкрэсліла Кезбан Нілвана Дарама.
Яшчэ на сустрэчы абмяркоўваліся
магчымасці пашырэння спектра пытанняў, па якіх вядзецца двухбаковае супрацоўніцтва: гэта і павелічэнне рэйсаў
паміж дзвюма дзяржавамі, і развіццё
гандлёва-эканамічных адносін у больш
збалансаваным разуменні, і рэалізацыя
мер падтрымкі для прыцягнення большай колькасці турэцкіх інвестараў у беларускую эканоміку, і развіццё адносін у
сферы турызму.
Дарэчы, у рамках візіту будзе дапоўнена дагаворна-прававая база.
Дыпламат таксама расказала, што
падчас візіту запланаваны форум, на
якім дзелавыя колы змогуць абмеркаваць новыя напрамкі дзейнасці. Кезбан
Нілвана Дарама выказала надзею, што
на гэтым мерапрыемстве будуць створаны сумесныя новыя праекты.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка падпісаў
пастанову Савета бяспекі «Аб Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Рэспублікі
Беларусь».
Дзяржаўным органам і іншым арганізацыям
даручана кіравацца палажэннямі канцэпцыі ў
практычнай дзейнасці. Вынікі яе рэалізацыі павінны адлюстроўвацца ў штогадовым дакладзе
Прэзідэнту Беларусі аб стане нацыянальнай
бяспекі і мерах па яе ўмацаванні.
У канцэпцыі ўлічаны ўсе заўвагі і прапановы членаў Савета бяспекі, якія паступілі ў ходзе разгляду праекта канцэпцыі на пасяджэнні
12 сакавіка 2019 года. У прыватнасці, асабліва
ўказана на пераемнасць канцэпцыі адносна
асноўнай Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі, узмоцнены палажэнні аб падрыхтоўцы кадраў у
галіне забеспячэння інфармацыйнай бяспекі,
выкарыстанні сусветных рэйтынгаў для ацэнкі
яе стану, абароне камерцыйнай, прафесійнай,
банкаўскай тайнаў. Канкрэтызавана, што рэагаванне на рызыкі і выклікі ў інфармацыйнай
сферы ажыццяўляецца ўсімі без выключэння
дзяржаўнымі органамі і арганізацыямі ў адпаведнасці са сферай іх дзейнасці максімальна
поўна і аператыўна.
Канцэпцыя інфармацыйнай бяспекі Беларусі — гэта сістэма афіцыйных поглядаў на
сутнасць і змест забеспячэння нацыянальнай
бяспекі ў інфармацыйнай сферы, у якой вызначаюцца стратэгічныя задачы і прыярытэты ў
галіне забеспячэння інфармацыйнай бяспекі.
Канцэпцыя зыходзіць з геапалітычных інтарэсаў Беларусі, яе месца і ролі ў сучасным
свеце, грунтуецца на пагадненнях аб супрацоўніцтве ў галіне забеспячэння інфармацыйнай
бяспекі дзяржаў — удзельніц СНД, дзяржаў —
членаў АДКБ, двухбаковых пагадненнях і іншых
абавязацельствах Беларусі ў галіне міжнароднай інфармацыйнай бяспекі, улічвае асноўныя
палажэнні актаў міжнародных арганізацый, у
тым ліку рэзалюцый Генеральнай Асамблеі
ААН, рэкамендацый АБСЕ.

Дакумент забяспечвае комплексны падыход да праблемы інфармацыйнай бяспекі,
стварае метадалагічную аснову для ўдасканалення дзейнасці па яе ўмацаванні, служыць
падставай для фарміравання дзяржаўнай палітыкі, выпрацоўкі мер па ўдасканаленні сістэмы забеспячэння інфармацыйнай бяспекі,
канструктыўнага ўзаемадзеяння, кансалідацыі
намаганняў і павышэння эфектыўнасці абароны нацыянальных інтарэсаў у інфармацыйнай
сферы, спрыяе мэтанакіраванай інтэграцыі Беларусі ў сістэмы забеспячэння міжнароднай інфармацыйнай бяспекі на аснове нацыянальных
прыярытэтаў.
У канцэпцыі адлюстраваны сучасныя выклікі
і пагрозы, якія фарміруюцца ў інфармацыйнай
сферы і ўяўляюць небяспеку для канстытуцыйных асноў і жыццядзейнасці дзяржаў — маніпуляванне масавай свядомасцю, дыскрэдытацыя
ідэалаў і каштоўнасцяў, размыванне нацыянальнага суверэнітэту, няўстойлівасць інфармацыйнай інфраструктуры і іншыя.
Па сваёй сутнасці канцэпцыя ўяўляе сабой
сучасны палітычны акт, нацэлены на ўсёабдымнае развіццё Беларусі як суверэннай, дэмакратычнай, сацыяльнай дзяржавы. Асабліва
падкрэсліваецца, што бяспека інфармацыйнай
сферы ажыццяўляецца ў першую чаргу менавіта праз яе развіццё. Змест дакумента прызначаны ўвазе дзяржаўных органаў, грамадскасці, грамадзян, саюзнікаў і партнёраў Беларусі,
іншых суб'ектаў міжнародных адносін.
Асабліва важна, што Беларусь пазіцыянуецца як міралюбная дзяржава, якая разлічвае
на цывілізаванае рашэнне ўсіх пытанняў глабальнай і рэгіянальнай бяспекі, няўхільнае і
эфектыўнае развіццё чалавечага патэнцыялу.
Канцэпцыя арыентавана на ўцягванне ў забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі ўсіх дзяржаўных органаў і арганізацый, грамадзянскай
супольнасці, бізнесу, прадстаўнікоў навуковай,
адукацыйнай і культурнай супольнасцяў.
Паводле БелТА.

Блізкая ўлада

РОСТ ВРП, ХУТКАЕ 1000-ГОДДЗЕ
І ЭКАЛОГІЯ

На самыя актуальныя пытанні аб развіцці Брэстчыны
адказаў кіраўнік абласной вертыкалі

Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль ЛІС
правёў брыфінг
для прадстаўнікоў мясцовых
і рэспубліканскіх
сродкаў масавай
інфармацыі.

ЛІЧБЫ І ФАКТЫ
Паводле слоў губернатара, дзякуючы
ўстойліваму развіццю вобласці ў 2017 і
2018 гадах удалося перакрыць адставанне
2016 года па асноўным паказчыку — тэмпе
росту валавога рэгіянальнага прадукту. За
тры гады ён склаў 105,8 працэнта пры заданні 103,9. Напрыклад, сукупны прырост у
прамысловасці перавысіў 15 працэнтаў.
Мінулы год склаўся не зусім удала для аграрыяў. У цэлым аб'ём вытворчасці прадукцыі сельскай гаспадаркі зніжаны на 1,8 працэнта. І ўсё-такі па выніках года вобласць
выйшла на першае месца ў краіне па тэмпах
росту вытворчасці малака і прадукцыі вырошчвання буйной рагатай жывёлы.
Са станоўчай дынамікай працаваў будаўнічы комплекс. Уведзена ў эксплуатацыю
634,6 тысячы квадратных метраў жылля.
Больш чым у паў тара раза перавышаны
прагноз па паступленні прамых замежных
інвес тыцый. З прыцягненнем якіх вялася
рэалізацыя 17 інвес тыцыйных праек таў.
Напрыклад, у Івацэвіцкім раёне нямецкай
кампаніяй распачаты буйны праект па стварэнні вытворчасці мэблі.

НОВЫЯ ШКОЛЫ І БАЛЬНІЦЫ
Многае зроблена ў сацыяльнай сферы.
Брэсцкая вобласць — адзіны рэгіён у рэспубліцы, дзе ўдалося дасягнуць зніжэння

паказчыка смяротнасці ў 2018 годзе. Летась скончана будаўніцтва і ўведзены ў
строй станцыя хуткай медыцынскай дапамогі ў паўднёва-заходняй частцы горада па
вуліцы Суворава, прыбудова да прыёмнага
аддзялення гарадской бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, хоспіс у Брэсце. Праведзена рэканструкцыя харчовага блока і
прыёмнага аддзялення дзіцячай абласной
бальніцы, капітальна адрамантавана і мадэрнізавана паліклініка Высокаўскай гарадской бальніцы.
Працягваліся работы па будаўніцтве і рэканструкцыі аб'ектаў адукацыі: адрамантаваны харчовыя блокі ў 28 школах, спартыўная зала маларыцкай СШ № 2, вядзецца
будаўніцтва сярэдняй школы ў Брэсце на
1480 месцаў з уводам у эксплуатацыю ў гэтым годзе. Летась адкрыўся дзіцячы садок на
350 месцаў у Паўднёва-Заходнім мікрараёне
Брэста. Зараз будуюцца дзіцячыя садкі ў
мікрараёне Радужны ў Пінску, мікрараёне
Бараўкі-1 у Баранавічах, а таксама школысадка на 471 месца ў Брэсце. Усе аб'екты
будуць здадзеныя сёлета.
Летась у абласным цэнтры з'явіўся новы
футбольны манеж. Пасля рамонту адкрыліся спартыўныя залы ў Пінску і Ляхавічах.
Пабудаваны спартыўныя палі для гульні ў
міні-футбол са штучным пакрыццём у парку
Іванава і каля Высокаўскай сярэдняй школы
Камянецкага раёна.

АБ'ЕКТЫ 1000-ГОДДЗЯ
Уся го ў рам ках пад рых тоў кі да
1000-годдзя Брэста прадугледжана будаўніцтва 27 аб'ектаў. Трынаццаць з іх ужо ўведзена ў строй. У іх ліку капітальны рамонт
каль ца во га пе ра ся чэн ня аў та ма біль ных
дарог М1 і Р83 Брэст — Камянец — Белавежская пушча, адміністрацыйныя будынкі

падатковай інспекцыі і абласной пракуратуры, першы пускавы комплекс першай чаргі
Кобрынскага пуцеправода.
У гэтым годзе плануецца да ўводу 14 аб'ектаў. Самы маштабны і значны — Заходні
абход, самы доўгачаканы — тэатр лялек.
Уся го ў Брэс це прой дзе больш за
1000 культурных, спартыўных і грамадскіх
мерапрыемстваў, прысвечаных юбілею.

ЭКАЛАГІЧНАЯ БЯСПЕКА
Кіраўнік вобласці падрабязна гаварыў пра
экалагічную бяспеку рэгіёна. У 2018 годзе
на ажыццяўленне прыродаахоўных мерапрыемстваў мясцовыя бюджэты накіравалі
каля 6,4 мільёна рублёў. За год пабудавана і рэканструявана 58 газаачышчальных
установак. Зніжэнне выкідаў у атмасферу
склала 594 тоны.
Халадзільнае абсталяванне і кандыцыянеры пераведзены на азонабяспечныя фрэоны
на дзевяці прамысловых і чатырох сельскагаспадарчых прадпрыемствах вобласці. Да
канца пяцігодкі ставіцца задача забяспечыць
зніжэнне выкідаў у атмасферу не менш чым
на 1000 тон шкодных рэчываў за кошт рэканструкцыі, мадэрнізацыі вытворчасці альбо
замены састарэлага абсталявання.

ПАЗІЦЫЯ
ПА АКУМУЛЯТАРНЫМ ЗАВОДЗЕ
Старшыня аблвыканкама асобна спыніўся на сітуацыі вакол будаўніцтва акумулятарнага завода ў Брэсцкім раёне. Было
адзначана, што дзяржаўная экалагічная экспертыза дала заключэнне аб адпаведнасці
праекта завода заканадаўству аб ахове атмасфернага паветра, аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету, аб ахове і выкарыстанні зямель, аб ахове і выкарыстанні недраў,

аб абыходжанні з адходамі, аб дзяржаўнай экалагічнай экспертызе. У заключэнні
зроблена выснова, што апісаны тэхналагічны працэс вытворчасці свінцова-кіслотных
акумулятараў у цэлым адпавядае найлепшым даступным тэхнічным метадам, якія
ўстаноўлены нарматыўнымі дакументамі
Еўрапейскага саюза і Рэспублікі Беларусь.
Кіраўнік вобласці звярнуў асаблівую ўвагу на тое, што пры ўводзе завода ў эксплуатацыю будзе дадзена ацэнка адпаведнасці
альбо неадпаведнасці фактычных параметраў уздзеяння на навакольнае асяроддзе
тым, якія заяўлены ў праекце. І ў выпадку
парушэнняў заключэнне аб адпаведнасці
аб'екта патрабаванням экалагічнай бяспекі выдадзена не будзе, а значыць, завод
працаваць не будзе. Гэтую пазіцыю ведае
інвестар. Яна не падлягае абмеркаванню і
перагляду, сказана на брыфінгу.

ДЗЯРЖАЎНА-ГРАМАДСКІ
КАНТРОЛЬ
— Няма нічога больш важнага, чым жыццё і здароўе людзей. Таму пасля ўвядзення
завода ў эксплуатацыю ў цэнтры ўвагі заўсёды будзе ўсебаковы, празрысты, сістэмны
кантроль за экалагічнай сітуацыяй, — заявіў
старшыня аблвыканкама. — Для таго каб у
жыхароў тэрыторый, якія знаходзяцца блізка ад завода, была такая магчымасць, правільным уяўляецца разгледзець пытанне аб
стварэнні сумеснай дзяржаўна-грамадскай
групы экалагічнага кантролю. У групу разам з профільнымі спецыялістамі ўвойдуць
прадстаўнікі грамадскасці, каб разам ажыццяўляць кантроль за сітуацыяй. Такая форма сумеснай работы дазволіць атрымліваць
аб'ектыўную інфармацыю і даводзіць яе да
ведама грамадскасці.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

