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Най вы шэй шы 

ўзро вень 
фо ру му

Сён ня ў пле нар ным па ся джэн ні І Фо ру му рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Укра і ны пры ме ўдзел Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Ча ка ец ца, што ме ра пры ем ства так са ма на ве дае Прэ зі-

дэнт Укра і ны Пётр Па ра шэн ка. Да ўдзе лу і вы ступ лен няў 

на асноў най пля цоў цы фо ру му кі раў ні кі дзяр жаў пра вя-

дуць су стрэ чу ў фар ма це сам-на сам. Га лоў ны ак цэнт у 

хо дзе пе ра га во раў бу дзе зроб ле ны на пы тан нях раз віц ця 

ганд лю, эка на міч на га і ін вес ты цый на га су пра цоў ніц тва 

дзвюх кра ін праз прыз му па тэн цы я лу пра мых кан так таў на 

ўзроў ні рэ гі ё наў. Па вы ні ках фо ру му ча ка ец ца пад пі сан не 

шэ ра га да ку мен таў і за клю чэн не да моў ле нас цяў, на кі-

ра ва ных на па шы рэн не су пра цоў ніц тва па ўсім спект ры 

кі рун каў бе ла рус ка-ўкра ін ска га ўзаемадзеяння.

Аб гэ тым за явіў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на су стрэ чы з пер шым 

на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд рам 

Тур чы ным.

У па чат ку су стрэ чы кі раў нік дзяр жа-

вы ад зна чыў два пы тан ні, якія не аб ход-

на аб мер ка ваць.

«Ка лі мы аб наў ля лі склад ура да, мы 

да маў ля лі ся, што ў най блі жэй шы час 

вы раз бе ра це ся з функ цы я наль ны мі 

аба вяз ка мі чле наў ура да, апа ра там 

ура да і струк ту рай, — на га даў бе ла-

рус кі лі дар. — Я пра сіў вас за няц ца 

перш за ўсё гэ тым пы тан нем, па коль кі 

лепш за вас у гэ тым ні хто не раз бя-

рэц ца, — вы кі ра ва лі апа ра там ура-

да. Ка му як не вам ця пер, уліч ва ю чы 

маг чы мыя не да пра цоў кі, не да хо пы ў 

ар га ні за цыі ра бо ты ўра да ў мі ну лым, 

вы пра віць сі ту а цыю».

Прэ зі дэнт па пра сіў пер ша га на мес-

ні ка прэм' ер-мі ніст ра агу чыць ба чан не 

не ка то рых пы тан няў. Пры гэ тым Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў, што ўрад — 

гэ та ка ле гі яль ны ор ган. І ра шэн ні там 

пры ма юц ца ка лек тыў на. «Гэ та па він-

на свя та вы кон вац ца, я гэ та му на даю 

вель мі вя лі кую ўва гу», — ска заў бе-

ла рус кі лі дар.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

яму па сту па юць сіг на лы, што ўрад ба-

чыць сваю ра бо ту па-свой му: маў ляў, 

бу дзе зай мац ца стра тэ гі яй, а не паў ся-

дзён ны мі спра ва мі. «Урад бу дзе зай-

мац ца не толь кі вы пра цоў кай стра тэ гіі. 

Гэ та, да рэ чы, не ва ша прэ ра га ты ва, 

стра тэ гія ў нас вы пра ца ва на, яна вы-

зна ча ец ца Прэ зі дэн там, уно сіц ца на 

га ла са ван не на прэ зі дэнц кіх вы ба рах і 

за цвяр джа ец ца Усе бе ла рус кім на род-

ным схо дам», — на га даў Прэ зі дэнт.

«Маг чы мыя ней кія ка рэк ты вы, — 

звяр нуў ува гу бе ла рус кі лі дар. — Ура-

ду ні хто не за ба ра няе ўно сіць пра па но-

вы па ка рэк ты вах, але ра шэн ні пры мае 

Прэ зі дэнт. Урад Бе ла ру сі заў сё ды зай-

маў ся і рэ аль ным сек та рам эка но мі кі, 

і ін шы мі пы тан ня мі. Та му прый дзец ца

ра біць усё: і гной вы во зіць на па лі, 

і се яць, і ўбі раць, і ка ля стан ка ста яць, 

і тэх на ло гі я мі зай мац ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў: 

урад, які бу дзе ся дзець у кан то ры і 

вы пра цоў ваць ней кую стра тэ гію, не 

ра зу ме ю чы, што ад бы ва ец ца ўні зе, 

у Бе ла ру сі не па трэб ны.

Дру гое пы тан не су стрэ чы — гэ та 

раз віц цё ІT-сфе ры і ліч ба ві за цыя бе-

ла рус кай эка но мі кі і кра і ны ў цэ лым. 

Пра па но вы па гэ тым кі рун ку бы лі 

роз ныя і зы хо дзі лі ў асноў ным ад не-

па срэд ных прад стаў ні коў ІT-сфе ры. 

«Ства рыць ледзь не асоб ны ўрад па 

ліч ба ві за цыі кра і ны, по тым ства рыць 

мі ніс тэр ства ліч ба ві за цыі... Мы ўжо 

шмат пра цу ем над раз віц цём ІT-сфе-

ры, — кан ста та ваў бе ла рус кі лі дар. — 

І па ча ло ся даў но, яшчэ, ка лі мы ства-

ра лі Парк вы со кіх тэх на ло гій, во пыт 

на пра цоў ва лі. Сён ня гэ та га во пы ту 

да стат ко ва для та го, каб здзяйс няць 

чар го выя кро кі ў раз віц ці на ша га не 

толь кі ІT-пар ка, але ліч ба ві за цыі ўсёй 

на шай Бе ла ру сі».

Прэ зі дэнт да даў, што бу ду чы ня на-

шай кра і ны — не толь кі ў рэ аль ным 

сек та ры эка но мі кі. Вель мі мно гае для 

раз віц ця дзяр жа вы і даб ра бы ту на ро-

да мож на ўзяць з ІT-сфе ры. Пры гэ-

тым ён ад зна чыў, што ад рэ аль на га 

сек та ра ўсё роў на ні ку ды не сыс ці — 

ліч ба ві за цыя за бяс пе чыць яго больш 

эфек тыў ную пра цу. Кі раў нік дзяр жа вы 

па ці ка віў ся ў Аляк санд ра Тур чы на, на 

якім уз роў ні зна хо дзіц ца на ша кра і на, 

што ў най блі жэй шы час не аб ход на рас-

па чаць.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 

Аляк санд ру Тур чы ну не аб ход на ра зам 

з ІT-спе цы я ліс та мі пад рых та ваць на-

 ра ду ў Прэ зі дэн та. І ўжо на ёй, пра-

пра ца ваў шы і аб мер ка ваў шы гэ тыя 

пы тан ні за га дзя, бу дуць пры ня ты не-

аб ход ныя ра шэн ні.

У ад каз на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

на га даў пра пос пе хі Пар ка вы со кіх тэх-

на ло гій: у гэ тым го дзе пры рост скла-

дзе 400 міль ё наў до ла раў вы руч кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

І КА БІ НЕТ, І ПО ЛЕ, І СТА НОК
Урад па ві нен зай мац ца рэ аль ным сек та рам эка но мі кі

 Ка мен та рый у тэ му
У пер шым квар та ле 2019 го да бу дзе пад рых та ва на маш таб ная (у пла не 

мэт і за дач, а не коль кас ці ўдзель ні каў) на ра да з удзе лам Прэ зі дэн та па раз-

 віц ці ліч ба вай эка но мі кі ў Бе ла ру сі — аб гэ тым рас ка заў жур на ліс там пер шы 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр Тур чын па вы ні ках на ра ды ў Прэ зі дэн та. 

У ёй пры муць удзел кі раў ні кі тых га лін, у якіх перш за ўсё не аб ход ная ліч ба-

ві за цыя, — са цы яль ная сфе ра, ахо ва зда роўя, аду ка цыя, клю ча выя га лі ны 

эка но мі кі, прад стаў ні кі ІT і рэ зі дэн ты Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.

На яго дум ку, пры рост ІT-сфе ры на 400 міль ё наў до ла раў — гэ та са мая 

ніз кая мя жа, ва ўра дзе раз ліч ва юць на боль шы вы нік. Гэ та ліч ба ўклю чае і 

вы руч ку, і пры рост экс пар ту па слуг. «Сён ня ІT-сфе ру трэ ба раз гля даць не як 

ней кі анк лаў у кра і не з ней кі мі льгот ны мі ўмо ва мі, а як ужо ства рэн не цэ лай 

га лі ны ў эка но мі цы», — да даў Аляк сандр Тур чын.

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра, да баў ле ная вар тасць 

вы руч кі ў сфе ры кам п'ю тар ных па слуг скла дае 90 %. Тут жа трэ ба ўліч ваць, 

што ў сфе ры ў ця пе раш ні час за ня та больш за 30 ты сяч ча ла век з ся рэд няй 

зар пла тай больш чым ча ты ры ты ся чы бе ла рус кіх руб лёў.

Што да ты чыц ца пы тан няў, якія за да ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка ад нос на 

струк ту ры ўра да, то тут Аляк сандр Тур чын ад зна чыў, што ёсць пэў ныя на-

пра цоў кі, аб якіх бы ло да ло жа на, у най блі жэй шы час яны бу дуць фар ма лі-

за ва ны.

На на ра дзе ўзні маў ся і цэ лы шэ раг ін шых пы тан няў, на прык лад, па раз віц ці 

транс парт на-ла гіс тыч най сіс тэ мы. Яшчэ бы лі аб мер ка ва ны да ку мен ты, якія 

да ты чац ца прад пры маль ніц тва, — яны так са ма ў хут кім ча се пас ля дэ та лё вай 

пра пра цоў кі бу дуць агу ча ны.

Па сло вах Аляк санд ра Тур чы на, з улі кам кад ра вых пры зна чэн няў паў ста ла 

так са ма не аб ход насць аб на віць склад Са ве та па раз віц ці прад пры маль ніц тва. 

«Па куль на па са дзе стар шы ні бу ду пра ца ваць я», — па ве да міў Аляк сандр 

Тур чын.

Ак цэн тыАк цэн ты
Анд рэй РАЎ КОЎ: 

«АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ — 
ПРЫ ЯРЫ ТЭТ БУ ДАЎ НІЦ ТВА БЕ ЛА РУС КАЙ АР МІІ»

Між рэ гі я наль ныя 
ста сун кі спра шча юць 

уза е ма дзе ян не
Учо ра, у пер шы дзень фо ру му, прай шло па ся джэн-

не бе ла рус ка-ўкра ін ска га кан суль та тыў на га са ве-

та дзе ла во га су пра цоў ніц тва і пе ра мо вы кам па ній 

дзвюх кра ін. 

Раз гле джа на па ве лі чэн не ўза ем най пры сут нас ці на 

рын ках сель ска гас па дар чай, хар чо вай і ін шай пра дук-

цыі. Вя ду чыя бе ла рус кія і ўкра ін скія кам па ніі дэ ман стру-

юць рас пра цоў кі ў сфе рах ма шы на бу да ван ня і наф та хі міі, 

транс пар ту і ла гіс ты кі, сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня, 

лёг кай пра мыс ло вас ці, ту рыз му.

Пад час афі цый най су стрэ чы кі раў ні коў аб лас цей Бе-

ла ру сі і Укра і ны ў Го ме лі стар шы ня Го мель ска га абл вы-

кан ка ма Ула дзі мір Двор нік ад зна чыў, што знеш не ганд-

лё вы аба рот рэ гі ё на з Укра і най што год па вя ліч ва ец ца 

амаль на чвэрць, за 25 га доў су пра цоў ніц тва да ку мен ты 

аб між рэ гі я наль ным уза е ма дзе ян ні пад пі са ны з 8 аб лас-

ця мі Укра і ны:

— За апош нія сем га доў у эка но мі ку Го мель скай воб-

лас ці з бо ку су сед кі па сту пі ла больш за 70 міль ё наў до ла-

раў пра мых ін вес ты цый. Сён ня ў Бе ла ру сі дзей ні чае 290 

прад пры ем стваў з укра ін скім ка пі та лам, з якіх амаль 40 

% — на тэ ры то рыі на шай воб лас ці. Част ка з іх — рэ зі дэн ты 

СЭЗ «Го мель-Ра тон».

Ся род перс пек тыў ных су мес ных пра ек таў — ства рэн-

не но ва га транс парт на га ка лі до ра па Дняп ры. Раз мо ва 

ідзе пра бу даў ніц тва ў вёс цы Ніж нія Жа ры Бра гін ска га 

ра ё на пар то ва га тэр мі на ла. Так са ма пад час су стрэ чы 

іш ла га вор ка пра ства рэн не ў Ма зыр скім ра ё не вы твор-

час ці па на ня сен ні па лі мер на га па крыц ця на ме та ліч ныя 

па верх ні.

— Між рэ гі я наль ныя ста сун кі да зва ля юць знач на па-

леп шыць ра бо ту па між рэ гі ё на мі, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Двор нік. — Не толь кі ў пы тан нях гу ма ні тар ных, але са мае 

га лоў нае — у эка но мі цы. Сён ня кож ная кра і на аба ра няе 

свай го вы твор цу, та му ча сам з'яў ля юц ца ней кія эка на міч-

ныя пе ра шко ды. Ка лі мы збі ра ем ся на та кім уз роў ні, як на 

гэ тым фо ру ме, мы зна хо дзім па ра зу мен не і раз вяз ва ем 

вуз лы, што пе ра шка джа лі плён на му су пра цоў ніц тву.

На су стрэ чы кі раў ні коў аб лас цей Бе ла ру сі і Укра і ны ў 

Го ме лі бы лі пад пі са ны тры да ку мен ты. Гэ та па гад нен не 

аб між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве па між Го мель скім 

абл вы кан ка мам і За па рож скай аб лас ной дзяр жаў най ад-

мі ніст ра цы яй, ме ма ран дум аб су пра цоў ніц тве з Кі еў скай 

аб лас ной дзяр жаў най ад мі ніст ра цы яй. Так са ма Ма гі лёў і 

го рад Паўд нё вае Адэ скай воб лас ці пад пі са лі да мо ву аб па-

бра цім скіх су вя зях. Яшчэ не каль кі да ку мен таў, якія да ты-

чац ца між рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва, бу дуць пад пі са ны 

ў дру гі дзень Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Укра і ны.

Да та го ж, у гэ тыя дні ў Го ме лі мож на па зна ё міц ца 

з пра дук цы яй больш як 140 вы твор цаў рэ гі ё наў Бе ла-

ру сі і Укра і ны. На га лоў най пло шчы го ра да над Со жам 

пра хо дзіць прэ зен та цыя тэх ні кі бе ла рус кіх пра мыс ло вых 

гі ган таў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Стар шы ня За па рож скай аб лас ной дзяр жаў най ад мі ніст ра цыі 
Кан стан цін БРЫЛЬ і стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір ДВОР НІК пад час пад пі сан ня па гад нен ня 
аб між рэ гі я наль ным су пра цоў ніц тве.

«Пры яры тэт ным кі рун кам 

бу даў ніц тва бе ла рус кай ар-

міі да 2020 го да з'яў ля ец ца, 

па-пер шае, ап ты мі за цыя 

ба я во га скла ду і коль кас ці 

Уз бро е ных Сіл. Па-дру гое, 

вы ба рач нае пе ра ўзбра ен не 

вой скаў на су час ныя ўзо ры 

ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні-

кі. Па-трэ цяе, уты лі за цыя і 

рэа лі за цыя не за па тра ба ва-

ных ва УС узо раў уз бра ен ня, 

ва ен най тэх ні кі, бо еп ры па-

саў і ма тэ ры яль ных срод каў, 

ап ты мі за цыя мес цаў іх за-

хоў ван ня, пе ра да ча вы зва-

ля е мых га рад коў мяс цо вым 

ор га нам ула ды, а так са ма 

за ха ван не кад ра ва га па тэн-

цы я лу і па вы шэн не ўзроў ню 

ўкам плек та ва нас ці Уз бро е-

ных Сіл», — ска заў Анд рэй 

Раў коў.

Пры ап ты мі за цыі ба я во га 

і коль кас на га скла ду вя лі-

кая ўва га ўдзя ля ец ца па ве-

лі чэн ню коль кас ці ба я во га 

кам па не нта, удас ка на лен-

ню ар га ні за цый на-штат ных 

струк тур ор га наў кі ра ван ня, 

аб' яд нан няў, злу чэн няў і во-

ін скіх час цей. «За апош нія 

тры га ды коль касць ар міі 

не змя ні ла ся і зна хо дзіц ца 

ў ме жах, вы зна ча ных кі-

раў ні ком дзяр жа вы, — ка-

ля 65 ты сяч ча ла век. Ра-

 зам з гэ тым за кошт ска-

 ра чэн ня за бес пя чаль на га 

кам па не нта нам уда ло ся 

іс тот на па вя лі чыць склад і 

ска ра ціць тэр мі ны га тоў нас-

ці пад раз дзя лен няў, здоль-

ных не ад клад на рэ ага ваць 

на лю быя вы клі кі і па гро зы 

ва ен най бяс пе кі дзяр жа вы, — 

ад зна чыў мі ністр аба ро-

 ны. — Ідзе па збаў лен не ад 

дуб лі ру ю чых і дру гас ных 

струк тур. Пры гэ тым не да-

пу шча на зні жэн ня ба я вых 

маг чы мас цяў злу чэн няў і 

во ін скіх час цей, а так са ма 

рос ту са цы яль най на пру жа-

нас ці ў во ін скіх ка лек ты вах. 

Укам плек та ва насць су час-

ны мі ўзо ра мі ўзбра ен ня і 

ва ен най тэх ні кі ўжо сён ня 

па тра буе ад сал да та вель мі 

вы со кай ква лі фі ка цыі, ся-

рэд няй аду ка цыі ўжо ча сам 

не да стат ко ва».

Анд рэй Раў коў ад зна-

чыў, што ў су час най ар міі 

мяр ку ец ца шы ро кае вы ка-

ры стан не на ву ка ё міс тых, у 

тым лі ку ІТ-тэх на ло гій. «Ін-

тэ ле кту аль ны па тэн цы ял 

Бе ла ру сі ве лі зар ны. Шмат 

у чым ён ства ра ец ца ма ла-

ды мі людзь мі, якія пра цу-

юць у сфе ры ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій. Праз ме сяц 

у хо дзе чар го ва га пры зы ву 

бу дзе сфар мі ра ва на на ба зе 

Ва ен най ака дэ міі но вае пад-

раз дзя лен не — ро та ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій. Там 

бу дуць пра хо дзіць ва ен ную 

служ бу ма ла дыя лю дзі, якія 

ма юць вы шэй шую тэх ніч-

нае аду ка цыю па ІТ-спе цы-

яль нас ці», — ска заў мі ністр 

аба ро ны.

Ро та су мес на з пад раз-

дзя лен ня мі Ва ен най ака-

дэ міі і ін шы мі на ву ко вы мі 

і на ву чаль ны мі ўста но ва мі 

бу дзе зай мац ца рас пра-

цоў кай пра грам на га за-

бес пя чэн ня, спе цы яль ных і 

пры клад ных пра грам. «Пры 

гэ тым ма ла дыя лю дзі, якія ў 

ад па вед нас ці з за ка на даў-

ствам пры зы ва юц ца на тэр-

мі но вую ва ен ную служ бу, 

змо гуць мак сі маль на ўдас-

ка наль ваць свае пра фе сій-

ныя на вы кі як спе цы я ліс ты 

ў га лі не ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій», — пад крэс ліў 

Анд рэй Раў коў.

Ап ты мі за цыя ба я во га і коль кас на га скла ду Уз бро-

е ных Сіл (УС) з'яў ля ец ца пры яры тэт ным кі рун кам 

бу даў ніц тва бе ла рус кай ар міі да 2020 го да. Аб гэ тым 

за явіў мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй Раў коў у час 

су стрэ чы з кі раў ні ка мі рэс пуб лі кан скіх СМІ. Се мі-

нар з кі раў ні ка мі рэс пуб лі кан скіх срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі пра хо дзіць на ба зе 51-й гвар дзей скай

ар ты ле рый скай бры га ды ў Асі по ві чах, пе рад ае Бел ТА. 

Пры све ча ны ён су час на му ста ну і перс пек ты вам

раз віц ця Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі.


