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«Гiс то рыя па цвяр джае, што толь кi ра-

зам, су поль на ўда ец ца да бi вац ца знач-

ных вы нi каў. Па пра ве га на рым ся тым, 

што бе ла ру сы i ра сi я не су мес на з iн шы мi 

на ро да мi СССР зра бi лi вы ра шаль ны ўнё-

сак у пе ра мо гу над фа шыз мам, — да даў 

ён. — Та му мы сён ня згад ва ем свя тую для 

ўсiх па дзею — 75-год дзе Пе ра мо гi ў Вя лi-

кай Ай чын най вай не. На той вай не на шы 

на ро ды па нес лi ка ла саль ныя стра ты. Толь кi 

ў Бе ла ру сi за гi нуў кож ны трэ цi жы хар. За га-

ды аку па цыi гер ман скiя за хоп нi кi раз бу ры лi 

209 з 270 бе ла рус кiх га ра доў i ра ён ных цэнт-

раў. Знi шчы лi амаль дзве ты ся чы вё сак. Мы 

ва я ва лi за кож ны ка ва лак род най зям лi. 

У краіне раз вяр нуў ся ўсе на род ны рух су-

пра цiўлення. З фа шыс та мi зма га лi ся на ват 

дзе цi. У вы нi ку ў кан цы 1943 го да пад кант-

ро лем на род ных мсцi ўцаў зна хо дзi ла ся пры-

клад на 60 пра цэн таў тэ ры то рыi кра i ны».

Пе ра мо га 
як су свет ная спад чы на

У Бе ла ру сi i Ра сii тра пят лi ва ад но сяц ца 

да па мя цi пра тую вай ну, ад зна чыў кi раў нiк 

дзяр жа вы. «На ват у са май ма лой вё сач цы 

ста iць абел iск з чыр во най зор кай. Нi вод ны з 

iх не за кi ну ты i не знiк з тва ру зям лi, — пад-

крэс лiў ён. — Мы i сён ня ўзво дзiм ма ну мен-

ты. На прык лад, пад Мiнск ам, на мес цы, дзе 

зна хо дзiў ся на цысц кi канц ла гер, уз ве дзе ны 

ме ма ры яль ны комп лекс «Трас ця нец». Па 

коль кас цi знi шча ных лю дзей — гэ та чац-

вёр тая «фаб ры ка смер цi» ў Еў ро пе пас ля

Асвен ціма, Май да на ка i Трэб лiн кi. Яе ах вя-

 ра мi ста лi больш за 200 ты сяч ча ла век. Та му 

мы не мо жам спа кой на на зi раць за спро ба мi 

асоб ных кра iн пе ра пi саць гiс то рыю».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў ра сi я -

нам за вы ка за ную на мiж пар ла менц кай 

пля цоў цы са ю за iнi цы я ты ву пры знаць пе -

ра мо гу ў Дру гой су свет най вай не су свет най 

спад чы най ча ла вец тва, пом нi кi зма га рам з 

на цыз мам ва ўсiх кра i нах — су свет ным ме-

ма ры я лам ча ла вец тва.

«Фаль сi фi ка цыя гiс то рыi з'яў ля ец ца 

рэ аль най па гро зай ста бiль нас цi гра мад-

ства, ня се ў са бе ры зы кi на цы я наль на га, 

са цы яль на га, кан фе сiй на га рас ко лу, — 

лi чыць Прэ зi дэнт. — Та му вы ключ на важ на, 

што на фо ру ме аб мяр коў ва юц ца су мес ныя 

ме ры па су праць дзе ян нi ска жэн ню праў ды 

пра вай ну».

На яго дум ку, трэ ба ра зам ак ты вi за ваць 

ра бо ту па пад рых тоў цы пра ек та но вай рэ-

за лю цыi Ге на самб леi ААН, у якой асу джа-

 юц ца ге ра i за цыя на цыз му, неа на цыз му i 

iн шыя прак ты кi, якiя са дзей нi ча юць эс ка-

ла цыi су час ных фор маў ра сiз му, ра са вай 

дыс кры мi на цыi, ксе на фо бii i не цяр пi мас цi, 

якая звя за ная з iмi.

Важ на, каб мо ладзь ра зу ме ла
«Але на шы на ма ган нi ака жуц ца мар ны-

мi, ка лi мы не пе ра да дзiм мо ла дзi эс та фе ту

па мя цi, — за ўва жыў кi раў нiк дзяр жа вы. — 

З да па мо гай са мых су час ных тэх на ло-

гiй па ка лен ню, якое пад рас тае, спра бу-

юць на вя заць iл жы выя каш тоў нас цi: культ 

спа жы ван ня, iн ды вi ду а лiзм, са цы яль ную 

без ад каз насць. Гэ та да лё ка ад тра ды цый 

i све та по гля даў на шых на ро даў, у асно ве 

якiх адзiн ства, згур та ва насць i га тоў насць 

прый сцi на да па мо гу ад но ад на му».

Ра бо та з мо лад дзю зна хо дзiц ца пад 

пiль най ува гай са юз ных пар ла мен та ры-

яў, з за да валь нен нем ад зна чыў Прэ зi дэнт. 

Ство ра ная пры Пар ла менц кiм схо дзе Са ю -

за Бе ла ру сi i Ра сii Ма ла дзёж ная па ла та

ак тыў на пры цяг вае ма ла дых лю дзей у ар -

бi ту двух ба ко ва га су пра цоў нiц тва. На дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi, гэ тай дзей нас цi трэ-

ба да даць больш кан крэ ты кi, на по рыс тас цi 

i вы нi ко вас цi.

«Вя ду чыя ВНУ на шых кра iн рэа лi зу юць 

шэ раг су мес ных аду ка цый ных i на ву ко вых 

пра ек таў, агуль ны мi на ма ган ня мi вы да юць 

на ву ко выя да па мож нi кi. Сён ня ка ля 11 ты-

сяч бе ла ру саў на ву ча юц ца ў ра сiй скiх ВНУ 

i больш за паў та ры ты ся чы ра сi ян — у Рэс-

пуб лi цы Бе ла русь, — па ве да мiў ён. — Але 

су пра цоў нiц тва ў сфе ры аду ка цыi трэ ба 

раз вi ваць яшчэ больш ак тыў на ў рам ках 

сту дэнц кiх аб ме наў, ста жы ро вак, фо ру маў 

i кан фе рэн цый, сту дэнц кiх атра даў».

За да ча ну мар адзiн — тая ж
Кi раў нiк дзяр жа вы пе ра лi чыў да сяг нен нi 

Са юз най дзяр жа вы i аба зна чыў да лей шыя 

за да чы. З 2000 го да рэа лi за ва ныя больш за 

50 са юз ных пра грам па рас пра цоў цы тэх-

на ло гiй i ства рэн нi iна ва цый най пра дук цыi. 

На ла джа ны, па яго сло вах, дыя лог па мiж 

Пар кам вы со кiх тэх на ло гiй i Iна ва цый ным 

цэнт рам «Скол ка ва».

«Пер ша сту пен най за да чай ста но вiц ца 

за ха ван не ды на мi кi, якая скла ла ся, — ска-

заў ён. — Лi чу, што ў рам ках на ступ ных 

фо ру маў мы па вiн ны больш ува гi ад да ваць 

пы тан ням су пра цоў нiц тва ў iн фар ма цый най 

пра сто ры i за бес пя чэн ню iн фар ма цый най 

бяс пе кi Са юз най дзяр жа вы».

У лi пе нi 2020 го да пад пi са на па гад нен не 

пра ўза ем нае пры знан не вiз, рэа лi за цыя 

яко га, на дум ку Прэ зi дэн та, да зво лiць па-

вы сiць тран зiт ную, ту рыс тыч ную, iн вес ты-

цый ную пры ваб насць дзвюх кра iн. Ура дам 

сё ле та ўда ло ся знай сцi кам пра мiс у пы тан-

нях па ста вак наф ты, бу даў нiц тва Бе лА ЭС, 

змя нен ня ўмоў дзяр жаў на га крэ ды та ван ня, 

пра цяг нуў ён.

«Ра зам з тым ня ма ла за дач ча ка юць 

свай го вы ра шэн ня. Ад на з асноў ных — 

ства рэн не роў ных умоў для бе ла рус кiх 

i ра сiй скiх суб' ек таў гас па да ран ня. Мы 

га то выя аб мяр коў ваць усе пра па но вы, якiя 

ўма цу юць агуль ную эка на мiч ную бяс пе ку, 

ад нак важ на пом нiць, што нам не да бiц ца 

сур' ёз ных зру хаў, ка лi не бу дзем пас ля доў-

на вы кон ваць узя тыя на ся бе аба вя за цель-

ствы, — пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Па зi цыя Бе ла ру сi бы ла i за ста ец ца 

ста бiль ная i прад ка заль ная, яна ары ен-

та ва ная на ўза е ма вы гад нае су пра цоў-

нiц тва. Упэў не ны, у гэ тай сi ту а цыi го лас 

фо ру му па чу юць ура ды абедз вюх кра iн, i ён 

бу дзе са дзей нi чаць вы ра шэн ню зга да ных 

за дач».

Па-за ча сам i кан' юнк ту рай
У сваю чар гу Прэ зi дэнт Ра сii Ула дзi мiр 

Пу цiн ад зна чыў, што Ра сiя i Бе ла русь не 

толь кi пас ля доў на па глыб ля юць шмат пла-

на выя двух ба ко выя су вя зi, але i мэ та на кi-

ра ва на рэа лi зу юць Да га вор аб ства рэн нi 

Са юз най дзяр жа вы, ак тыў на ўдзель нi ча юць 

у дзей нас цi ЕА ЭС, су мес на вы ра ша юць пы-

тан нi аба ро ны, су праць дзе ян ня су час ным 

вы клi кам i па гро зам, у тым лi ку ў рам ках 

АДКБ.

«I за раз з улi кам той ня прос тай сi ту а цыi, 

у якой ака за ла ся Рэс пуб лi ка Бе ла русь, у 

тым лi ку ва ўмо вах бес прэ цэ дэнт на га знеш-

ня га цiс ку пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў, ха-

цеў бы яшчэ раз паў та рыць: ад но сi ны Ра сii 

i Бе ла ру сi не за ле жаць нi ад ча су, нi ад 

кан' юнк ту ры, ма юць пад са бой тры ва лы 

пад му рак, бо на шы дзяр жа вы аб' яд ноў ва-

юць тры ва лыя куль тур ныя i ду хоў ныя су вя зi, 

якiя сы хо дзяць ка ра ня мi ў ста год дзi, шы-

ро кiя сва яц кiя i ся мей ныя по вя зi, агуль ная 

су мес ная гiс то рыя», — за явiў Пу цiн.

Пры яры тэт ны мi аб лас ця мi су пра цоў нiц-

тва ра сiй скiх i бе ла рус кiх рэ гi ё наў ён на-

зваў ган даль i iн вес ты цыi. Ула дзi мiр Пу цiн 

на га даў пра крэ дыт на-фi нан са вае са дзей-

нi чан не бе ла рус кай эка но мi цы з бо ку Ра сii 

i пра тое, што Бе ла русь ста не пер шай дзяр-

жа вай, якая атры мае ра сiй скую вак цы ну 

су праць ка ра на вi рус най iн фек цыi.

«Ця пер ро бяц ца на ма ган нi па нар ма лi за-

цыi пе ра пы не ных ка ран цi нам транс парт ных 

зно сiн па мiж Ра сi яй i Бе ла рус сю. Раз лiч ва-

ем, што гэ та па слу жыць ак ты вi за цыi пра мых 

мiж рэ гi я наль ных аб ме наў па ўсiх на прам ках,

ста не важ ным кро кам да ад наў лен ня поў на-

 маш таб ных кан так таў у куль тур на-гу ма-

 нi тар най сфе ры», — да даў ён.

Пас ля за вяр шэн ня пле нар на га па ся-

джэн ня да жур на лiс таў, якiя пра ца ва лi ў 

Мiн ску, вый шаў прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi 

Ра ман Га лоў чан ка. «Мы шчы ра ўдзяч ныя 

ўсiм на шым ра сiй скiм ка ле гам i сяб рам не 

толь кi за iх ак тыў ны ўдзел у фо ру ме, але i 

за вы ка за ную пад трым ку Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь», — ска заў ён.

Кi раў нiк бе ла рус ка га ўра да па ве да мiў, 

што ў пра ек це вы нi ко ва га да ку мен та фо-

ру му ад люст ра ва ныя на ме ры дзвюх кра iн 

су праць дзей нi чаць спро бам пе ра гля ду вы-

нi каў Дру гой су свет най вай ны, спро бам ма-

нi пу ля цыi пост праў дай, асаб лi вая ўва га ак-

цэн та ва ная на за ха ван нi мi ру, не за леж нас цi 

i бяс пе кi, а так са ма не аб ход нас цi па тры я-

тыч на га вы ха ван ня ма ла до га па ка лен ня.

Вы нi кам VII Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i 

Ра сii ста ла пад пi сан не ка ля 70 па гад нен няў 

аб су пра цоў нiц тве i ка мер цый ных кант рак-

таў на су му больш за 700 мiль ё наў до ла раў, 

па ве да мiў прэм' ер.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ПА ЗI ЦЫЯ БЕ ЛА РУ СI БЫ ЛА I ЗА СТА ЕЦ ЦА 
СТА БIЛЬ НАЯ I ПРАД КА ЗАЛЬ НАЯ»

Ура чыс тае ад крыц цё 

XXX Мiж на род най 

спе цы я лi за ва най вы стаў кi 

«Бе ла гра-2020» ад бы ло ся 

ўчо ра ў Мiн ску, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Мi нiс тэр ства 

сель скай гас па дар кi 

i хар ча ван ня.

Экс па зi цыю да паў ня юць вы-

стаў кi «Бел фер ма» (апош нiя да-

сяг нен нi ў га лi не жы вё ла га доў лi) 

i «Бел пра дукт» (пра дук ты хар ча-

ван ня). Удзел у вы стаў ках пры-

ма юць 360 кам па нiй. У iх лi ку 

30 кам па нiй, якiя прад стаў ля юць 

пра дук цыю за меж ных вы твор цаў 

з 13 кра iн: Бель гii, Вя лi ка бры та нii, 

Венг рыi, Гер ма нii, Iз ра i ля, Iта лii, Кi-

тая, Нi дэр лан даў, Поль шчы, Ра сii, 

Фран цыi, Швей ца рыi, Шве цыi.

Сёлета «Бе ла гра» пры мер ка-

ва на да Фо ру му рэ гi ё наў Бе ла ру сi 

i Ра сii. У су вя зi з гэ тым асоб ны мi 

экс па зi цый ны мi бло ка мi тут прад-

стаў ле ны прад пры ем ствы аб лас-

цей РФ: Бран скай, Рас тоў скай, 

Вал га град скай, Са ра таў скай, Ва-

ро неж скай. Асоб на прэ зен та ва ны 

так са ма прад пры ем ствы Венг рыi.

Ка лек тыў ныя экс па зi цыi сфар-

мi ра ва лi Мi нiс тэр ства сель скай 

гас па дар кi i хар ча ван ня, Мi нiс-

тэр ства пра мыс ло вас цi, На цы я-

наль ная ака дэ мiя на вук, кан цэрн 

«Бел дзярж харч прам», Бел ка ап са-

юз i ўсе воб лас цi Бе ла ру сi. Шы ро кi 

спектр пра дук таў хар ча ван ня дэ-

ман стру юць 130 прад пры ем стваў 

хар чо вай i пе ра пра цоў чай пра мыс-

ло вас цi з усiх рэ гi ё наў кра i ны. У днi 

ра бо ты вы стаў кi (да 4 каст рыч нi ка) 

ар га нi за ва ны кiр маш-про даж пра-

дук таў хар ча ван ня i та ва раў на-

род на га спа жы ван ня.

Пра фе сiй нае су пра ва джэн не 

Бе ла рус ка га аг ра пра мыс ло ва га 

тыд ня — дзе ла вая пра гра ма, якая 

пра ду гледж вае шы ро кае аб мер ка-

ван не iнi цы я тыў у га лi не сель скай 

гас па дар кi. Клю ча вое мес ца ў пра-

гра ме ўдзе ле на пы тан ням раз вiц ця 

га лi ны, экс пар ту пра дук цыi, рас-

пра цоў кi i ўка ра нен ня iна ва цый-

ных тэх на ло гiй. У рам ках вы ста вак 

прой дуць кон кур сы «Най леп шы 

ара ты», «Най леп шая пле мян ная 

ка ро ва ма лоч най па ро ды», «Най-

леп шы пле мян ны конь», вы стаў ка 

пле мян ных жы вёл i iн шыя.

Учо ра на пля цоў цы «Бе л-

а гра-2020» быў прэ зен та ва ны 

аб ноў ле ны ле ген дар ны трак тар 

BELARUS-82.3.

Гэ тая ма шы на вы пус ка ец ца 

не каль кi дзе ся цi год дзяў. «Мы 

пра вя лi глы бо кую ма дэр нi за цыю, 

i атры маў ся зу сiм но вы трак тар. 

Уста на вi лi глу шы цель, якi за бяс пе-

чыў мен шы шум i вiб ра цыю ў ка бi-

не. У гэ тай ма дэ лi но вае стыль нае 

аздаб лен не з су час най свят ла тэх-

нi кай. У пры ват нас цi, уста ноў ле-

ны свят ло ды ёд ныя ра бо чыя фа ры 

i лiх та ры, элект ра кi ру е мыя люс-

тэр кi за дня га вi ду. Што да ты чыц-

ца тэх нiч ных асаб лi вас цяў, вя лi кiя 

зме ны пра ве дзе ны па транс мi сii. 

Пры вад пя рэд ня га вя ду ча га мос та 

здзяйс ня ец ца не праз ме ха нiч ную 

пе ра да чу, а гiд ра кi ру е май муф тай. 

Пя рэд нi мост тут пад вы ша най на-

груз кi, з вя лi кi мi шы на мi, якiя за-

бяс печ ва юць вы ка нан не больш 

цяж кiх ра бот», — цы туе вя ду ча га 

iн жы не ра па рэ кла ме ўпраў лен ня 

пра та ко ла i рэ кла мы мар ке тынг-

цэнт ра ААТ «МТЗ» Ва сi ля Гнед-

чы ка Бел ТА.

Так са ма ўдзель нi кi «Бе ла гра» 

мо гуць аца нiць но выя маг чы мас цi 

ма дэр нi за ва на га BELARUS-1222.4. 

Гэ та ўнi вер саль ны ў сва iм кла се 

ва ры янт з шы ро кiм вы ка ры стан-

нем у роз ных ра бо тах у сель скай 

гас па дар цы, да рож ных i ава рый на-

вы ра та валь ных ме ра пры ем ствах, 

на бу даў нi чых пля цоў ках.

На вы стаў цы прэ зен та ва ны 

так са ма са мы ма гут ны трак тар у 

лi ней цы пра дук цыi Мiнск ага трак-

тар на га за во да BELARUS-4522 у 

но вым ды зай не.

АПКАПК

БЕ ЛА РУС КАЕ, 
НАЙ ЛЕП ШАЕ, СМАЧ НАЕ...

Фо
та

 Б
ел

ТА
.


