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Зме ны ў пы тан нях пры зы ву ў 

ар мію аб мяр коў ва лі ся ўчо ра на 

на ра дзе ў Прэ зі дэн та з па ста ян -

ны мі чле на мі Са ве та бяс пе кі 

Бе ла ру сі.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

тра ды цый на ў та кім скла дзе ўдзель-

ні кі са бра лі ся для вы ра шэн ня най-

больш ак ту аль ных пы тан няў за бес-

пя чэн ня бяс пе кі дзяр жа вы. Учо ра ж 

чле нам Са ве та бяс пе кі на ле жа ла 

аб мер ка ваць тэ му кам плек та ван ня 

Уз бро е ных Сіл і ін шых вой скаў аса-

бо вым скла дам.

«Пра сцей ка жу чы, га вор ка пой дзе 

аб пры зыве на тэр мі но вую служ бу 

на шай мо ла дзі. Пры гэ тым ха чу вы ка-

заць сваю па зі цыю, якая ўво гу ле вы-

пра ца ва на апош ні мі дзе ся ці год дзя мі 

на шай не за леж нас ці, з на го ды служ-

бы ў вой ску так зва ных гра ма дзян 

па кант рак це і тэр мі но ві каў, як гэ та 

пры ня та ка заць. Мы не раз дзі ма лі гэ-

тую праб ле му ні ко лі, у гэ тым не бы ло 

ні я кай не аб ход нас ці, мы не ра бі лі гэ та 

так, як ра бі лі бы лыя рэс пуб лі кі Са вец-

ка га Са ю за, у тым лі ку Ра сія. Пы тан-

не не ста іць так: кант ракт ная ар мія 

або ар мія, за сна ва ная на пры зы ве 

на тэр мі но вую служ бу», — ад зна чыў 

бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, у Бе ла ру сі спа-

кой на за мя ні лі ўсіх вай скоў цаў тэр мі-

но вай служ бы на кант ракт ні каў там, 

дзе гэ та не аб ход на, — і пра цэс пра-

цяг ва ец ца да гэ та га ча су. Прэ зі дэнт 

лі чыць, што жыц цё па ка за ла і яшчэ 

па ка жа, дзе трэ ба вы ка рыс тоў ваць 

лю дзей «па ста ян на га скла ду» — 

кант ракт ні каў, а дзе па він ны слу жыць 

вай скоў цы тэр мі но вай служ бы.

«Ча му — я ўжо не адзін раз га ва-

рыў. І ма ты ва ваў гэ та, па чы на ю чы 

ад та го, што на огул гэ та не му жык, 

ка лі ён не слу жыў у вой ску. Сён ня 

дзяў чын кам ня ма за ка го за муж вы-

хо дзіць, па ло ве на ша га жа но ча га на-

сель ніц тва. Яны не мо гуць вы браць 

са бе нар маль на га спа да рож ні ка 

жыц ця, і пры чы на, у ней кай сту пе ні, 

кры ец ца ў тым, што вось гэ тую су ро-

вую шко лу на шы му жы кі — па ло ва 

з іх, на пэў на, — не прай шлі. Гэ та не 

толь кі мой пункт гле джан ня», — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра дзі му аба ра няць па він ны тыя, 

хто жы ве на гэ тай зям лі, упэў не ны 

Прэ зі дэнт. Ён да даў, што ў вы пад ку 

кан флікт най сі ту а цыі па ло ва муж-

чын ска га на сель ніц тва не ве дае, што 

та кое зброя, не ка жу чы пра тое, што 

яны не ўме юць ёй ка рыс тац ца. Па-

вод ле яго слоў, муж чы на «спрад ве-

ку, зы хо дзя чы з на шай гіс то рыі — не 

толь кі на шай — па ві нен аба ра няць 

сваю Баць каў шчы ну і сваю сям'ю, і 

сваю жан чы ну».

Згод на з Кан сты ту цы яй Бе ла ру сі, 

аба ро на кра і ны — гэ та свя шчэн ны 

аба вя зак гра ма дзя ні на, на га даў Прэ-

зі дэнт. «Ка лісь ці прак тыч на кож ны 

бе ла рус слу жыў у ар міі. І ў Са вец кім 

Са ю зе са мыя леп шыя вай скоў цы бы-

лі бе ла ру сы. Гэ та бы ло прэ стыж на, 

та му юна кі імк ну лі ся па поў ніць ра-

ды Уз бро е ных Сіл. Ад нак на пра ця гу 

шэ ра гу га доў для пры зыў ні коў уво-

дзі лі ся роз ныя ад тэр мі ноў кі, і сён ня 

ў нас іх больш, чым у лю бой ін шай 

дзяр жа ве, асаб лі ва ў су сед ніх, — 

ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Акра мя та го, вы яві лі ся на ступ ствы 

так зва най дэ ма гра фіч най «ямы» 

90-х га доў — я маю на ўва зе коль -

касць му жы коў, якія на ра джа юц ца. 

І вый дзем мы з гэ тай «ямы» толь кі да 

ся рэ дзі ны 20-х га доў, пры клад на да 

2025 го да. За апош нія 10 га доў коль-

касць пры зыў ні коў, якія зна хо дзяц ца 

на ўлі ку, ска ра ці ла ся амаль у два ра-

зы. Ле тась па каз чы кі кам плек та ван-

ня вой скаў ма ла дым па паў нен нем 

не бы лі вы ка на ны. Зна чыць, на шы 

юна кі не прай шлі вай ско вую шко лу, 

якая дае на вы кі аба ро ны Ай чы ны». 

А гэ та, упэў не ны кі раў нік дзяр жа вы, 

на ўпрост звя за на з на цы я наль най 

бяс пе кай Бе ла ру сі.

Асоб ныя ра шэн ні
ўжо бы лі ўве дзе ныя

Не ка то рыя ме ры па зме не ця пе-

раш няй сі ту а цыі ўжо пры ня тыя.

Ле тась кі раў нік дзяр жа вы ад мя ніў 

ад тэр мі ноў кі для шэ ра гу ка тэ го рый, 

у тым лі ку для пра ку рор скіх ра бот-

ні каў і суд ме дэкс пер таў. На дум ку 

Прэ зі дэн та, сі ту а цыя дай шла да та-

го, што лю дзі, якія пра цу юць прак-

тыч на ў ва е ні за ва ных пад раз дзя лен-

 нях, атры ма лі ад тэр мі ноў кі. «Суд ме д-

экс пер ты так са ма па тра ба ва лі, каб 

іх лі чы лі сі ла вым ве дам ствам. Ка-

лі сі ла вое ве дам ства, дык хоць бы 

па чат ко вую пад рых тоў ку ў вой ску 

трэ ба прай сці? — з ры та рыч ным 

пы тан нем звяр нуў ся да пры сут ных 

бе ла рус кі лі дар. — У нас усе атрым-

лі ва лі ад тэр мі ноў кі. Аб сурд».

Ён звяр нуў ува гу, што пра ку рор-

скія ра бот ні кі і суд ме дэкс пер ты рас-

сле ду юць кры мі наль ныя спра вы, якія 

ў тым лі ку да ты чац ца вай скоў цаў. 

І гэ та са праў ды цяж ка ра біць, ка лі 

спе цы я ліст не ве дае гэ тую служ бу.

«Ад нак і гэ тыя ме ры не пры нес лі 

жа да на га вы ні ку», — кан ста та ваў 

бе ла рус кі лі дар.

Што мо жа 
быць пры ня та

Па вод ле ін фар ма цыі Прэ зі дэн та, 

80 % пры зыў ні коў вы зва ля ец ца ад 

служ бы ў вой ску для пра ця гу аду-

ка цыі ў ВНУ.

«У ад па вед нас ці з За ко нам «Аб 

аба ро не», пад рых тоў ка гра ма дзян да 

ва ен най служ бы і іх пры зыў у вой ска 

зна хо дзяц ца ў пра мой кам пе тэн цыі 

на ша га ўра да. Ён пад рых та ваў ад-

па вед ны да ку мент для пры няц ця 

ра шэн ня», — рас ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Акра мя та го, да даў ён, 

пла ну ец ца ўвес ці ме ры, якія са дзей-

ні ча юць па вы шэн ню ад каз нас ці ў 

тым лі ку за ўхі лен не ад служ бы. 

З ін ша га бо ку — ме ры, якія да па мо-

гуць за ці каў ле нас ці гра ма дзян у вы-

ка нан ні во ін ска га аба вяз ку.

На на ра дзе ўдзель ні кі пад ра бяз на 

аб мер ка ва лі гэ тыя пра па но вы.

«Але трэ ба мець на ўва зе, што 

ад ра зу, ад на ра зо ва нам бу дзе цяж-

ка пры няць усе ра шэн ні. Та му, па-

коль кі хоць у нас і ёсць праб ле ма 

з кам плек та ван нем Уз бро е ных Сіл, 

тым не менш яна не ка та стра фіч-

ная. Гэ та дае нам маг чы масць іс ці 

крок за кро кам, пры ма ю чы ра шэн ні 

па да сяг нен ні кан чат ко вай мэ ты», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Нам так са ма не аб ход на па ду-

маць над аб ме жа ван ня мі, звя за-

ны мі са ста нам зда роўя пры зыў ні-

коў. Прын цып тут адзін: хло пец не 

па ві нен слу жыць у ар міі, ка лі ў яго 

са праў ды ёсць сур' ёз ныя ме ды цын-

скія су праць па ка зан ні для ня сен ня 

служ бы, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Ка лі ча ла век не мо жа нес-

ці служ бу, вы кон ваць свой во ін скі 

аба вя зак, ні ў якім ра зе яго не трэ ба 

пры зы ваць у вой ска. Мы па ду ма ем 

аб тым, як па-за ар мі яй на ву чыць 

яго ка рыс тац ца збро яй і ўмець аба-

ра няць сваю сям'ю». Прэ зі дэнт звяр-

нуў ува гу, што іс ну юць сі ту а цыі, і пра 

гэ та шмат хто ка жа, што па ней кіх 

на ду ма ных ме ды цын скіх пры чы нах 

не пры зы ва юць у вой ска. З гэ тым 

так са ма не аб ход на ра за брац ца.

Як ад зна чыў прэм' ер-мі ністр Бе-

ла ру сі Сяр гей Ру мас, пра ве дзе ны 

ўра дам ана ліз сі ту а цыі, якая скла-

ла ся з пры зы вам гра ма дзян на тэр-

мі но вую ва ен ную служ бу, служ бу ў 

рэ зер ве з пра гно зам яе раз віц ця, па-

каз вае, што коль касць пры зыў ных 

рэ сур саў не да зво ліць у 2019—2025 

га дах у поў най ме ры за да во ліць па-

трэ бы Уз бро е ных Сіл у но вым па-

паў нен ні. Асноў ныя фак та ры, якія 

ўплы ва юць на паў на ту і якасць 

кам плек та ван ня вой скаў аса бо вым 

скла дам, — зні жэн не коль кас ці пры-

зыў ні коў, па гар шэн не ста ну зда роўя 

і зні жэн не ў гра ма дзян ма ты ва цыі да 

пра хо джан ня вай ско вай служ бы.

Пад вод зя чы вы ні кі 
на ра ды

Як рас ка заў жур на ліс там мі ністр 

аба ро ны Анд рэй Раў коў, па ўсіх кі-

рун ках, якія бы лі пра па на ва ны кі-

раў ні ку дзяр жа вы, ім пры ня та ста-

ноў чае ра шэн не. Але ра зам з тым 

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў па-

жа дан не — удак лад ніць не ка то рыя 

пы тан ні з юры дыч на га бо ку, а так-

са ма па дзя ліць пра па на ва ныя кро кі 

на два эта пы.

На на ра дзе га вор ка іш ла ў тым 

лі ку пра ма ты ва цый ныя ас пек ты: ма-

юц ца на ўва зе прэ фе рэн цыі тым, хто 

ўжо прай шоў тэр мі но вую ва ен ную 

служ бу або служ бу ў рэ зер ве.

Па вод ле слоў Анд рэя Раў ко ва, 

лю дзі, якія ад слу жы лі, мо гуць атры-

маць маг чы масць бяс плат на, за 

кошт бюд жэт ных срод каў, прай сці 

пад рых тоў чыя кур сы для па ступ лен-

ня ў ВНУ. Так са ма яны мо гуць атры-

маць пры яры тэт пры па ступ лен ні ў 

вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву 

пры роў на сці ба лаў, пры яры тэт пры 

атры ман ні жыл ля ў ін тэр на це, пе-

ра ва гу пры раз мер ка ван ні і ін шыя 

ма ты ва цый ны рэ чы.

Ра зам з тым пра ду гле джа ны ма-

ты ва цый ныя ас пек ты для лю дзей, 

якія яшчэ не слу жы лі.

За кра ну лі і ад тэр мі ноў кі: ця пер у 

Бе ла ру сі 47 ад тэр мі но вак для пра хо-

джан ня служ бы — вай скоў цы лі чаць, 

што іх коль касць мож на ска ра ціць.

Вы ні ко вы вер дыкт на ра ды — маг-

чы мыя зме ны па він ны быць да пра ца-

ва ны з улі кам аб мер ка ван ня, за гэ та 

ад каз ва юць Мі ніс тэр ства аба ро ны, 

Са вет бяс пе кі і Ад мі ніст ра цыя Прэ зі-

дэн та. Да лей яны бу дуць рэа лі за ва ны 

ў два эта пы, як ад зна ча ла ся вы шэй.

Бе ла рус кі лі дар, вы слу хаў шы ўсе 

пы тан ні і пра па но вы, за явіў, што са-

мая не ад клад ная ме ра ў гэ тай сфе-

ры на сён ня — гэ та на вя дзен не па-

рад ку ўсю ды, па чы на ю чы ад сям'і і 

шко лы да ар міі.

Удзель ні кі на ра ды звяр ну лі ўва гу 

і на вя дзен не да пры зыў най пад рых-

тоў кі, хто ёй зай ма ец ца, а так са ма 

на ра бо ту ўра чоў у пры зыў ных ка-

мі сі ях. Згад ва лі і пра нор мы ГПА, 

уз ро вень фі зіч най пад рых тоў кі мо-

ла дзі. Уво гу ле, праб ле мы не аб ход на 

раз гля даць комп лекс на і ні чо га не 

пра пус ціць.

Важ на, што ўжо на пер шым эта пе 

ста іць за да ча вы раз на пра ду маць 

і пра па на ваць жорст кія ме ры да 

тых, хто ўхі ля ец ца ад пры зы ву. Гэ-

тыя асноў ныя па тра ба ван ні па він ны 

быць пра пра ца ва ны да во се ні і прад-

стаў ле ны Прэ зі дэн ту.

Дру гі этап — пе ра гляд пра ві лаў 

пры зы ву. Яшчэ раз вы ву чаць ад-

тэр мі ноў кі, па ду ма юць, як за ці ка-

віць гра ма дзян у вы ка нан ні во ін ска га 

аба вяз ку.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

пры рэа лі за цыі мер трэ ба гля дзець 

на аб ста ві ны, якія ма юц ца ў лю дзей. 

Гэ та зна чыць, рэз кіх ру хаў ра біць не 

па ві нен ні хто.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ВПС Ін дыі на нес лі ўдар па ла ге ры ба е ві коў 
у па кі стан скай част цы Каш мі ра

Ін дыя за яў ляе, што на-

нес ла па вет ра ныя ўда ры 

па ба е ві ках у па кі стан скай 

част цы Каш мі ра. Ад но сі ны 

па між дзвю ма кра і на мі рэз-

ка аб васт ры лі ся пас ля та го, 

як смя рот нік зла дзіў вы бух, 

ах вя ра мі яко га ста лі 46 ін-

дый скіх вай скоў цаў. На мес нік мі ніст ра за меж ных спраў 

Ін дыі Ві джай Гок ха ле ска заў, што ўда ры бы лі на не се ныя 

ў ра ё не го ра да Ба ла кот, не каль кі ба е ві коў за бі тыя. Мэ тай 

бы ла гру поў ка «Джа іш-э-Му ха мад» («Вой ска Му ха ме-

да»), якая ўзя ла на ся бе ад каз насць за вы бух 14 лю та га. 

Лі нія кант ро лю па зна чае фак тыч ную мя жу па між част кай 

Каш мі ра, якая кі ру ец ца Ін ды яй, і част кай, пад кант роль най 

Па кі ста ну. Яна зна хо дзіц ца ў цяж ка да ступ ных мес цах і не 

мае фар маль ных пры кмет мя жы. Гэ та пер шы авія ўдар, 

на не се ны це раз лі нію кант ро лю пас ля ін да-па кі стан скай 

вай ны 1971 го да. Ра ней Ін дыя ажыц цяў ля ла на зем ныя 

апе ра цыі су праць ба е ві коў на па кі стан скай тэ ры то рыі, 

аб ві на вач ва ю чы Іс ла ма бад у пад трым цы тэ ра рыс таў. 

Па кі стан скія ўла ды гэ тыя аб ві на вач ван ні аспрэч ва юць і 

ад маў ля юць на яў насць ла ге раў ба е ві коў.

У Аф га ні ста не за гі ну ла рэ корд ная коль касць 
мір ных жы ха роў

Ах вя ра мі ва ен ных дзе ян-

няў у Аф га ні ста не за мі ну лы 

год ста лі 3,8 ты ся чы мір ных 

жы ха роў, яшчэ звыш сямі 

ты сяч па цяр пе лі, па ве дам ля-

ец ца ў дак ла дзе мі сіі ААН па 

са дзей ні чан ні ў Аф га ні ста не 

(UNАMА) і Упраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра ААН па пра-

вах ча ла ве ка.

У дак ла дзе па ве дам ля ец ца, што ў па раў на нні з 2017 

го дам коль касць за гі ну лых па вя лі чы ла ся на 11 пра цэн таў. 

Ад зна ча ец ца, што гэ тая ліч ба — рэ корд ная з па чат ку ўлі-

ку. UNАMА па ве да мі ла ў дак ла дзе, што най боль шая коль-

касць ча ла век за гі ну лі ў вы ні ку на па даў ан ты ўра да вых сіл 

(63 пра цэн ты), ся род якіх рух «Та лі бан» (37 пра цэн таў), 

тэ ра рыс тыч ная гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва» (20 пра-

цэн таў) і ін шыя ан ты ўра да выя сі лы (6 пра цэн таў). Так са ма 

па ве дам ля ец ца, што ў 2018 го дзе най боль шая коль касць 

мір ных жы ха роў за гі ну ла ў вы ні ку на па даў тэ ра рыс таў-

смя рот ні каў і па вет ра ных апе ра цый. У Аф га ні ста не ідзе 

су праць ста ян не ўра да вых сіл і ба е ві коў ра ды каль на га 

ру ху «Та лі бан», які ра ней ава ло даў знач най тэ ры то ры яй у 

сель скіх ра ё нах кра і ны і раз гар нуў на ступ лен не на буй ныя 

га ра ды. На тэ ры то рыі кра і ны ўзмац ніў ся ўплыў тэ ра рыс-

тыч най гру поў кі «Іс лам ская дзяр жа ва».

Аме ры кан скай эка но мі цы прад ка за лі аб вал
Боль шасць эка на міс таў 

праг на зу юць, што ЗША ўвой-

дуць у рэ цэ сію да кан ца 2021 

го да. Пра гэ та па ве дам ляе 

Blооmbеrg са спа сыл кай на 

апы тан не, пра ве дзе нае На-

цы я наль най аса цы я цы яй 

эка но мі кі біз не су (Nаtіоnаl 

Аssосіаtіоn fоr Busіnеss Есоnоmісs). Уся го ў апы тан ні 

пры ня лі ўдзел ка ля 300 экс пер таў. Дзе сяць пра цэн таў 

апы та ных ча ка юць, што рэ цэ сія пач нец ца ўжо сё ле та, 

42 пра цэн ты ўпэў не ныя, што гэ та ад бу дзец ца з на ступ-

на га го да, а 25 пра цэн таў — у 2021-м. Па вод ле ацэн кі 

экс пер таў, за апош нія ме ся цы мі ну ла га го да тэм пы рос ту 

ВУП у ЗША ска ра ці лі ся з 3,4 пра цэн та ў трэ цім квар та ле, 

да 2,5 пра цэн та ў га да вым вы лі чэн ні. Асноў най праб ле май 

эка на міс ты на зва лі па лі ты ку прэ зі дэн та ЗША До наль-

да Трам па. У каст рыч ні ку мі ну ла га го да з ана ла гіч ным 

пра гно зам вы сту піў JРMоrgаn. Ана лі ты кі кам па ніі аца ні лі 

ве ра год насць рэ цэ сіі ў ЗША на пра ця гу го да ў 28 пра цэн-

таў. У трох га до вай перс пек ты ве шан цы ўжо вы шэй за 

80 пра цэн таў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

МА ТЫ ВА ЦЫЯ СЛУ ЖЫЦЬ
Ак цэн тыАк цэн ты

Пош ту 
ча ка юць 
зме ны

Пра ект за ко на «Аб 

уня сен ні змя нен няў і 

да паў нен няў у за кон 

«Аб паш то вай су вя зі» 

рых ту ец ца да дру го га 

чы тан ня.

Дзейс ны за кон «Аб паш-

то вай су вя зі» быў пры ня ты 

аж  у снеж ні 2003 го да. На-

спе ла не аб ход насць унес ці 

зме ны ў нар ма тыў на-пра-

ва вую ба зу, якая ка ар ды-

нуе дзей насць паш то вай 

га лі ны.

Іх і аб мяр коў ва лі дэ пу-

та ты ра зам з кі раў ніц твам 

РУП «Бел пош та», Мі ніс тэр-

ства су вя зі і ін фар ма ты за-

цыі, прад стаў ні ка мі ін шых 

ве дам стваў.

— За ко на пра ект бу дзе 

вы не се ны да дру го га чы-

тан ня пад час вя сен няй се-

сіі, — па ве да міў стар шы-

ня Па ста ян най ка мі сіі па 

пра мыс ло вас ці, па ліў на-

энер ге тыч ным комп лек-

се, транс пар це і су вя зі 

Па ла ты прад стаў ні коў 

Анд рэй РЫ БАК. — На-

ва цыі да ты чац ца за пус ку 

но вых па слуг, паш то ва га 

аб слу гоў ван ня ў са до вых 

та ва рыст вах і ства рэн ня 

на цы я наль най элект рон-

най паш то вай сіс тэ мы.

Якія ж функ цыі бу дзе 

мець апош няя?

— Мяр ку ец ца, што яна 

ўклю чыць увесь комп лекс 

элект рон ных паш то вых 

па слуг, — па ве да міў ге-

не раль ны ды рэк тар РУП 

«Бел пош та» Ула дзі мір 

МА ТУ СЕ ВІЧ. — На прык-

лад, узяць тыя ж за каз ныя 

ліс ты. Мы вы дат на ра зу ме-

ем, што па пе ра па сту по ва 

бу дзе сы хо дзіць. Але мы 

аба вя за ны за ха ваць функ-

цыю апе ра та ра паш то вых 

ад праў лен няў пры пе ра хо-

дзе ў ліч ба вы фар мат. Та-

му на на шай ба зе і за пра-

цуе та кая сіс тэ ма.

Ка рыс таль ні кі бу дуць 

ідэн ты фі ка вац ца пры да па-

мо зе клю чоў элект рон на га 

ліч ба ва га под пі су. Пры ём 

і пе ра да ча ін фар ма цыі бу-

дуць су пра ва джац ца па ве-

дам лен ня мі аб атры ман ні.

Пад ра бяз нас ці чы тай це 

ў на ступ ным вы пус ку пра-

ек та «Кан такт».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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