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ІНТАРЭС 
НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
І МІЖНАРОДНЫ

Паз ней на ўра чыс тым па-

стра ен ні аса бо ва га скла ду 

Брэсц кай па гра ніч най гру пы 

і кур сан таў Ін сты ту та па гра-

ніч най служ бы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па він ша ваў пры-

сут ных са ста год дзем утва-

рэн ня ор га наў па гра ніч най 

служ бы Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы са 

шка да ван нем ад зна чыў, што 

сён ня ў све це па-ра ней ша му 

тры вож на і не прад ка заль на. 

Ва ен нае про ці бор ства ад бы-

ва ец ца прак тыч на на ўсіх кан-

ты нен тах пла не ты, так са ма 

на гня та ец ца сі ла вое су праць-

ста ян не, у тым лі ку не па срэд-

на на мя жы з Бе ла рус сю.

«Пры чым вы, як ні хто 

ін шы, ве да е це, што ўзбро-

е ныя су тык нен ні па чы на-

юц ца ме на ві та на гра ні-

цы, — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар. — Ня прос тыя між на-

род ныя аб ста ві ны і не бяс-

пе ка тэ ра рыс тыч ных ак таў 

пры му ша юць бес пе ра пын на 

пад трым лі ваць вы со кі ўзро-

вень ба я вой га тоў нас ці па-

гра ніч ных ор га наў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

так са ма да даў, што для па-

вы шэн ня бая здоль нас ці і ма-

біль нас ці па гра ніч ныя вой скі 

асна шча юц ца най ноў шы мі 

ўзо ра мі тэх ні кі і ўзбра ен ня. 

Акра мя та го, аб ста лёў ва юц-

ца ру бя жы, бу ду юц ца су час-

ныя комп лек сы за стаў, па-

ляп ша юц ца бы та выя ўмо вы 

аса бо ва га скла ду.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: 

сён ня бе ла рус кія па меж ні кі 

фак тыч на ста яць на вар це 

не толь кі на цы я наль ных ін-

та рэ саў сва ёй кра і ны, але і 

рэ гі я наль най, а так са ма між-

на род най бяс пе кі.

«Зна хо дзя чы ся на клю-

ча вых тран зіт ных шля хах, 

якія вя дуць на Поў нач і Поў-

дзень, у Еў ро пу і Азію, Бе ла-

русь з'яў ля ец ца на дзей ным 

парт нё рам мно гіх дзяр жаў 

у па пя рэ джан ні і спы нен ні 

транс гра ніч най зла чын нас ці, 

не ле галь на га біз не су і ін шых 

не га тыў ных пра цэ саў, — ад-

зна чыў бе ла рус кі лі дар. — 

На шым вай скоў цам уда ло ся 

знач на зні зіць на плыў не ле-

галь ных міг ран таў у дзяр жа-

вы Еў ра са ю за».

Ён да даў, што га ран та-

ваць на дзей ную бяс пе ку на 

гра ні цы без пад трым кі мяс-

цо ва га на сель ніц тва не маг-

чы ма, та му не аб ход на ўвесь 

час уза е ма дзей ні чаць з жы-

ха ра мі па меж жа.

ПЕ РА МО ГА — 
СА ВЕЦ КА ГА 
НА РО ДА

Пас ля гэ та га Прэ зі дэнт 

ад пра віў ся ў Брэсц кую крэ-

пасць, дзе ўсклаў квет кі да 

ма ну мен та, а по тым ад ка заў 

на пы тан ні жур на ліс таў.

Пер шае да ты чы ла ся та-

го, што Бе ла русь ні бы та 

зай ма ец ца гіс та рыч ным се-

па ра тыз мам — та кія па ве-

дам лен ні з'яў ля юц ца ў прэ се 

са юз ні каў. Кі раў нік дзяр жа-

вы ад зна чыў, што со чыць 

за гэ тай тэ май, пас ля ча го 

вы ка заў ся да во лі рэз ка і 

кры тыч на:

«Ка мусь ці кар ціць, што 

дзіў на — у Ра сіі, пры ва ты-

за ваць гэ тую Пе ра мо гу. Як 

быц цам не бы ло на вай не 

ін шых — бе ла ру саў, укра ін-

цаў, гру зін, ар мя наў, та джы-

каў, турк ме наў... Увесь Са-

вец кі Са юз ва я ваў, — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт. — За гі ну-

лі на ват не сот ні і не ты ся чы, 

а сот ні ты сяч. Мы кож на га 

трэ ця га ска ле чы лі і стра ці лі. 

Уся Бе ла русь — гэ та пом нік. 

Ты ся чы спа ле ных вё сак, ні 

ў чым не ві на ва тых лю дзей, 

ста рых, дзя цей».

І агуль най свя ты няй для 

мно гіх на ро даў з'яў ля ец-

ца Брэсц кая крэ пасць, да-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Па вод ле яго слоў, дзя ліць 

Пе ра мо гу — гэ та ліць ва ду 

на млын са пер ні каў і пра-

ціў ні каў. Прэ зі дэнт пад крэс-

ліў, што вель мі не га тыў на 

ўспры мае па доб ныя за явы, 

што хтось ці гэ тую Пе ра мо гу 

за ва я ваў у адзі ноч ку.

Па ча лі ўжо чап ляц ца і 

да свят, што пра вод зяц ца ў 

Бе ла ру сі, тра ды цый, да даў 

кі раў нік дзяр жа вы. На прык-

лад, ак цыя «Бе ла русь пом-

ніць» — Прэ зі дэнт на га даў, 

што і ў са вец кі час іс на ва лі 

шэс ці ве тэ ра наў да пом ні-

каў з парт рэ та мі за гі ну лых і 

дзяр жаў ны мі сім ва ла мі, каб 

уша на ваць па мяць.

Да рэ чы, у іх Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры маў удзел 

аса біс та, лю дзі іш лі з парт-

рэ та мі, на цы я наль ны мі чыр-

во на-зя лё ны мі сця га мі — і 

та ды яшчэ «Бес смя рот на га 

пал ка» не бы ло. «Дык нам 

што за раз, пе ра крэс ліць 

на шу тра ды цыю, вы кі нуць 

на шы чыр во на-зя лё ныя сту-

жач кі і бег чы за кімсь ці?» — 

спы таў ён у ад каз.

Кі раў нік дзяр жа вы ад-

зна чыў, што сэнс і мэ та 

абедз вюх ак цый ад ноль ка-

выя — уша на ваць па мяць 

за гі ну лых, та му пры ва ты за-

цыі быць не па він на, па коль-

кі пе ра мог са вец кі на род. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-

ка мен та ваў і ін шы па прок у 

СМІ: ні бы та ў на шай кра і не 

ёсць свая пе ра мо га — 3 лі-

пе ня за мест 9 мая.

Прэ зі дэнт на га даў, што 

ў на шай кра і не на Дзень 

Пе ра мо гі ў юбі лей ныя да-

ты пра вод зяц ца ва ен ныя 

па ра ды, та ды як у ас тат нія 

га ды па рад пра во дзіц ца 3 лі-

пе ня — у дзень вы зва лен ня 

Мін ска ад ня мец ка-фа шысц-

кіх за хоп ні каў, што сім ва лі-

зуе і вы зва лен не Бе ла ру сі 

ў цэ лым. Ён так са ма да даў, 

што гэ тая да та бы ла за цвер-

джа на ў якас ці Дня Не за леж-

нас ці на рэ фе рэн ду ме.

ДНЯ МІ — 
НО ВЫЯ ВЫКРЫЦЦІ

Дру гое пы тан не да ты чы-

ла ся апош ніх па ве дам лен-

няў аб гуч ных ка руп цый ных 

спра вах — у пры ват нас-

ці за тры ман ня па моч ні ка 

Прэ зі дэн та — ін спек та ра 

па Гро дзен скай воб лас ці 

Сяр гея Раў ней кі.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн-

та, Раў ней ка тра піў у по ле 

зро ку больш за паў та ра го-

да та му. Перш за ўсё тут 

спра ца ва лі дэк ла ра цыі аб 

да хо дах: ка лі іш ло кад ра-

вае вы ву чэн не, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, ад-

куль у гэ та га ча ла ве ка та-

кая рас ко ша: аў та ма бі лі і 

ква тэ ры — да дзя сят ка.

«Але па да зрэн не па да-

зрэн нем, ней кія бы лі фак-

ты, — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Не ка то рыя 

біз нес ме ны звя за ны з чы-

ноў ні ка мі, дык чы ноў нік 

неш та ім ро біць. А гэ ты, 

да пус цім, каб у Гро дзен-

скай воб лас ці ты ту нём 

ганд ля ва лі, ка жа: вы мне 

пла ці це за гэ та. Па во дзіў 

ся бе як зла чы нец, са мы 

са праўд ны бан дыт».

Бе ла рус кі лі дар рас ка-

заў, што для до ка зу зла-

чын стваў быў па трэб ны 

вы ключ ны факт — так і 

ад бы ло ся: га вор ка пра тыя 

са мыя 200 тысяч до ла раў. 

Да рэ чы, пад час апе ра цыі, 

санк цы я на ва най са мім кі-

раў ні ком дзяр жа вы, Раў-

ней ка быў за тры ма ны з 

гэ ты мі гра шы ма на ру ках.

Яшчэ Прэ зі дэнт рас ка-

заў, што дня мі мы па чу ем 

но выя фак ты. Не ка то рыя 

лю дзі ўжо зна хо дзяц ца ў 

след чым іза ля та ры, а ця-

пер рых ту юц ца ма тэ ры я-

лы, якія пе рад адуць срод-

кам ма са вай ін фар ма цыі. 

Кіраўнік дзяржавы так са ма 

да даў, што яму не пры ем на 

да вед вац ца аб па доб ных 

фак тах.

ПРА РА БО ТУ 
З МО ЛАД ДЗЮ

Апош няе пы тан не да-

ты чы ла ся БРСМ: што не-

аб ход на для больш эфек-

тыў най ра бо ты гэ тай ма-

ла дзёж най ар га ні за цыі ў 

су час ных умо вах.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што па трэб на жы вая ра бо-

та з мо лад дзю, каб не бы-

ло ашу кан ства, фар ма ліз-

му, бю ра кра тыі, якія бы лі 

ўлас ці выя та му кам са мо-

лу, у якім быў ён сам, трэ-

ба больш жы вой спра вы. 

Бо, на прык лад, па доб ныя 

гра мад скія ар га ні за цыі да-

па ма га юць сфар мі ра ваць 

той жа кад ра вы рэ зерв. 

І ў цэ лым та кую струк ту ру, 

як БРСМ, мож на за дзей ні-

чаць у лю бы час, асаб лі-

ва — у цяж кі, да даў кі раў-

нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та да-

ру ча на па чаць цес ную ра-

бо ту з БРСМ, каб рэ струк-

ту ры за ваць дзей насць 

аб' яд нан ня, вы зна чыць 

тыя са мыя кі рун кі пра цы. 

Да рэ чы, сам Прэзідэнт у 

най блі жэй шы час аса біс та 

су стрэ нец ца з кі раў ні ком 

гэ та га і ін шых гра мад скіх 

аб' яд нан няў, так са ма на 

су стрэ чы бу дуць пры сут ні-

чаць і най больш ак тыў ныя 

ўдзель ні кі.

Ула дзі слаў 

ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НА ВАР ЦЕ НА ШАЙ БЯС ПЕ КІ
Вы ні кі дру го га дня на вед ван ня Прэ зі дэн там Брэсц кай воб лас ці

Аб гэ тым за явіў мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі 

Ула дзі мір МА КЕЙ на су стрэ чы з кі раў ні ком 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства Ман го ліі 

Да мдзі ны Цогт ба а та рам.

Як ад зна чыў Ула дзі мір Ма кей, у апош ні час ад но сі ны па між 

дзвю ма кра і на мі па ча лі раз ві вац ца больш ак тыў на. На яго 

дум ку, не аб ход на піль на па гля дзець на ўвесь спектр двух-

ба ко ва га су пра цоў ніц тва, па коль кі ёсць но выя сфе ры, дзе 

мож на да сяг нуць мак сі маль на га вы ні ку.

Да рэ чы, сён ня са праў ды ад наў ля ец ца па лі тыч ны дыя лог з 

Ман го лі яй: ві зіт Да мдзі ны Цогт ба а та ра стаў пер шым за 17 га-

доў на ўзроў ні мі ніст ра за меж ных спраў, кі раў нік бе ла рус ка га 

МЗС на зваў яго гіс та рыч ным.

Па вы ні ках су стрэ чы Ула дзі мір Ма кей рас ка заў, што Бе-

ла русь і Ман го лія да мо ві лі ся пер ша чар го вую ўва гу ўдзя ляць 

пы тан ням эка на міч на га су пра цоў ніц тва і ўка ра нен ню пра грэ-

сіў ных уза е ма пры маль ных схем фі нан са ван ня экс пар ту для 

рэа лі за цыі кан крэт ных су мес ных пра ек таў.

Ба кі да мо ві лі ся рэ гу ляр на пра во дзіць кан суль та цыі па між 

знеш не па лі тыч ны мі ве дам ства мі на ўзроў ні на мес ні каў мі-

ніст раў па пры яры тэт ных пы тан нях уза е ма ад но сін (чар го вы 

раўнд та кіх пе ра га во раў ад бу дзец ца ў гэ тым го дзе ў Мін ску), 

а яшчэ пад пі са лі па кет між дзяр жаў ных да га во раў аб су пра-

цоў ніц тве ў пра ва вой сфе ры, які за бяс печ вае пра мое ўза е-

ма дзе ян не пра ва ахоў ных ор га наў дзвюх кра ін.

Акра мя та го, Бе ла русь ак ты ві зуе па стаў кі Бе лА Заў і кам-

бай наў у Ман го лію. «Мы да мо ві лі ся больш дэ та лё ва па гля-

дзець на перс пек ты вы ўза е ма дзе ян ня ў сфе ры сель скай 

гас па дар кі, асаб лі ва з улі кам та го, што ў Ман го ліі ак тыў на 

раз ві ва ец ца жы вё ла га доў ля. Мы да мо ві лі ся так са ма па ду-

маць аб ства рэн ні су мес на га прад пры ем ства, звя за на га з 

пе ра пра цоў кай сель гас пра дук цыі, тым больш што ры нак там 

ве лі зар ны», — ска заў Ула дзі мір Ма кей.

Да мдзі ны Цогт ба а тар так са ма рас ка заў, што на ступ ная 

су стрэ ча прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ман го ліі мо жа ад быц ца ў 

най блі жэй шыя дні ў кі тай скім Цін даа. Спектр пы тан няў для 

аб мер ка ван ня та кі: раз віц цё па лі тыч на га дыя ло гу, ганд лё ва-

эка на міч на га і, маг чы ма, гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва, а 

так са ма ін шыя.

Ён так са ма да даў, што Ман го лія за ці каў ле на ад крыць 

па соль ства ў Бе ла ру сі ў на ступ ным го дзе, так што гэ та не 

ад да ле ная перс пек ты ва.

Па вод ле Бел ТА



Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  

ГІС ТА РЫЧ НЫ ВІ ЗІТ
Для біз не суДля біз не су  

Улі чым ва шы 
па жа дан ні

Ка лі для ад ных вы бар пра дук таў аб мя жоў ва ец-

ца толь кі ўлас ным гус там і рэ ле вант най ца ной, 

ін шыя ў да да так кі ру юц ца рэ лі гій ны мі ці тра ды-

цый ны мі ўста ноў ка мі. Біз нес ідзе за па куп ні ком, 

та му 6 чэр ве ня Цэнтр дзе ла вой аду ка цыі БелГПП 

за пра шае на се мі нар «Асаб лі вас ці атры ман ня 

сер ты фі ка та ка шэр нас ці».

У ім пры муць удзел Над звы чай ны і Паў на моц ны 

Па сол Із ра і ля ў Бе ла ру сі Алан Шо гам і га лоў ны ра-

бін Іў дзей ска га рэ лі гій на га аб' яд нан ня ў на шай кра і не 

Мар дэ хай Рай хінш тэйн. На ме ра пры ем стве збя руц ца 

спе цы я ліс ты ў га лі не за бес пя чэн ня і ацэн кі якас ці пра-

дук цыі, тэх на ла гіч ных ад дзе лаў, мар ке тын гу, а так са ма 

кі раў ні кі прад пры ем стваў і ІП. Да рэ чы, та кі сер ты фі кат 

з'яў ля ец ца аба вяз ко вым для па стаў кі пра дук цыі ў Із-

ра іль і ін шыя кра і ны, дзе спа жыў цы яго па тра бу юць у 

да чы нен ні для пэў ных груп та ва раў. Ме ра пры ем ства 

бяс плат нае, але за ці каў ле ныя біз нес ме ны і спе цы я-

ліс ты па він ны па пя рэд не звяр нуц ца ў Цэнтр дзе ла вой 

аду ка цыі БелГПП.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Бе ла русь пра па нуе за поў ніць 
пра бе лы ў эка на міч ным 

су пра цоў ніц тве 
з Ман го лі яй

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў Брэсц кую па гра ніч-

ную гру пу, якая ахоў вае мя жу з Поль шчай і Укра і-

най пра цяг лас цю ў 349 кі ла мет раў. Спа чат ку кі раў-

ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб ста не спраў на ўчаст ку, 

па ка за лі тэх ні ку, а так са ма спар тыў ную за лу, у 

якой зай ма юц ца вай скоў цы.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


