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Пра гэ та Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за явiў учо-

ра на цы ры мо нii ўша на ван ня вы пуск нi коў 

вы шэй шых ва ен ных на ву чаль ных уста ноў 

i вы шэй ша га афi цэр ска га скла ду.

Вiн шу ю чы афi цэ раў з за кан чэн нем ву чо бы, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што гэ тая 

па дзея па-са праўд на му знач ная не толь кi для 

iх, але i для ор га наў ва ен на га кi ра ван ня, во iн-

скiх час цей i фар мi ра ван няў сi ла вых струк тур, 

ку ды, па яго сло вах, прый шло «но вае, доб ра 

пад рых та ва нае, да свед ча нае афi цэр скае па-

паў нен не».

Прэ зi дэнт пад крэс лiў асаб лi вую сiм ва лiч-

насць та го, што дып ло мы афi цэ ры атры ма лi 

ў год свят ка ван ня вя лi кай гiс та рыч най да-

ты — 75-год дзя Вя лi кай Пе ра мо гi са вец ка га 

на ро да.

«Але сён няш няй рэ аль нас цю ста ла па-

гро за раз бу рэн ня гла баль най сiс тэ мы кан-

т ро лю над уз бра ен ня мi, у тым лi ку ядзер-

ны мi, ня гле дзя чы на тое што 75 га доў та му 

ўсе ад чу лi i зра зу ме лi, што та кое вай на. Су-

тык нен нi геа па лi тыч ных iн та рэ саў звыш дзяр-

жаў па да гра ва юць тле ю чыя i спа ра джа юць 

но выя ла каль ныя кан флiк ты. Пры чым ня ма 

пры маль ных унi вер саль ных рэ цэп таў для iх 

вы ра шэн ня», — кан ста та ваў Прэ зi дэнт.

Кi раў нiк кра i ны ўпэў не ны, што мi лi та ры за-

цыя Ус ход няй Еў ро пы i ак ты вi за цыя ва ен най 

дзей нас цi, у тым лi ку ка ля бе ла рус кiх гра нiц, 

нi да чаго доб ра га не вя дзе.

«Ры зы кi i вы клi кi ў ва ен най сфе ры 

рас туць. Да вер па мiж кра i на мi пад ры ва ец ца. 

I на гэ тым фо не эка на мiч ныя, дэ ма гра-

фiч ныя, а так са ма эка ла гiч ныя праб ле мы 

бу дуць аб васт рац ца», — па пя рэ дзiў лi дар 

дзяр жа вы.

Па яго сло вах, Бе ла русь вы сту пае ак тыў-

ным удзель нi кам пра цэ су ўма ца ван ня мiж на-

род най бяс пе кi.

«Пры гэ тым на ша кра i на вы му ша ная ўдзя-

ляць пiль ную ўва гу за бес пя чэн ню ўлас най 

ва ен най бяс пе кi, i най важ ней шая ро ля ў 

гэ тым ад во дзiц ца Уз бро е ным Сi лам. Мы 

за бяс печ ва ем вой скi но вы мi i ма дэр нi за ва ны-

мi тан ка мi, срод ка мi су вя зi i ра дыё элект рон-

най ба раць бы, ра дыё ла ка цый ны мi стан цы я мi, 

па ста ян на аб наў ля ем парк авiя цый най тэх нi-

кi», — звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён за пра сiў i афi цэ раў Уз бро е ных Сiл, якiя 

пры сут нi ча лi ў Па ла цы Не за леж нас цi, ак тыў на 

ўклю чыц ца ў ра бо ту па пад тры ман нi па ста ян най 

ба я вой га тоў нас цi злу чэн няў i во iн скiх час цей.

Га лоў най за да чай су пра цоў нi каў ор га наў 

унут ра ных спраў, па сло вах кi раў нi ка дзяр-

жа вы, з'яў ля ец ца за бес пя чэн не гра мад ска га 

па рад ку ў кра i не i бяс пе кi гра ма дзян, а пры я-

ры тэ та мi за ста юц ца про цi дзе ян не нар ка ма нii, 

ка руп цыi, уз мац нен не ба раць бы з кра дзя жа мi i 

зла чын ства мi ў сфе ры вы со кiх тэх на ло гiй.

Служ бы, пад раз дзя лен нi i ор га ны кi ра ван-

ня Мi нiс тэр ства па над звы чай ных сi ту а цы ях 

па вiн ны яшчэ больш пра ца ваць на пра ду хi-

лен не i лiк вi да цыю iн цы дэн таў i ава рый. Асаб-

лi вую ўва гу кi раў нiк дзяр жа вы пра па на ваў 

звяр нуць на бяс печ ную экс плу а та цыю атам-

най стан цыi.

Вы пуск нi кам-па гра нiч нi кам Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на ка заў на дзей на за бяс пе чыць 

ахо ву дзяр жаў най гра нi цы. Так са ма Прэ зi дэнт 

пад крэс лiў, што ад на з асноў ных за дач спец-

служ баў — вы яў лен не i нейт ра лi за цыя эле мен-

таў тэ ра рыз му, эк стрэ мiз му, на цы я наль най i 

рэ лi гiй най ва ро жас цi, пра ду хi лен не спроб на-

ня сен ня шко ды эка но мi цы.

«Кож ны з вас — аду ка ва ны, усе ба ко ва пад-

рых та ва ны афi цэр-пра фе сi я нал. Упэў не ны: па-

тры ёт, якi пры свя цiў сваё жыц цё бес ка рыс лi-

ва му слу жэн ню кра i не i на ша му на ро ду. Пе ра-

 ка на ны, што вы змо жа це на леж ным чы нам 

аба ра нiць на шу Ай чы ну, гра ма дзян i гра мад-

скую ста бiль насць. Па мя тай це, што вы з'яў ля е-

це ся спад чын нi ка мi пе ра мож ных тра ды цый 

на шых дзя доў i пра дзе даў», — звяр нуў ся да 

афi цэ раў Вяр хоў ны га лоў на ка ман ду ю чы.

На су стрэ чы тра ды цый на бы лi ўру ча ны 

ге не раль скiя па го ны. Як на га даў Прэ зi дэнт, 

у Бе ла ру сi ка ман дзi раў та ко га ўзроў ню зу сiм 

ня шмат, i атры ман не гэ та га зван ня з'яў ля ец ца 

пуб лiч ным пры знан нем за слуг афi цэ ра.

Вы пуск нi кам вы шэй шых ва ен ных на ву чаль-

ных уста ноў Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа даў 

так са ма да слу жыц ца да ге не раль скiх па го наў, 

а ўсiм удзель нi кам цы ры мо нii — моц на га зда-

роўя, пос пе хаў у служ бе i аса бiс тым жыц цi. 

Прэ зi дэнт так са ма ўру чыў па дзя кi най леп шым 

вы пуск нi кам ва ен ных ВНУ.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру-

чыў Над звы чай на му i Паў на -

моц на му Па слу Сла вац кай 

Рэс пуб лi кi ў Рэс пуб лi цы Бе ла -

русь Ёза фу Мi га шу ор дэн 

Фран цыс ка Ска ры ны. Пры ём 

ад быў ся ў Па ла цы Не за леж-

нас цi з на го ды за кан чэн ня 

мi сii сла вац ка га дып ла ма та 

ў на шай кра i не.

Та кiя су стрэ чы на раз вi тан-

не — знак па ша ны з бо ку бе ла-

рус ка га лi да ра дып ла ма там за 

знач ны ўнё сак у раз вiц цё двух-

ба ко вых ад но сiн. Гэ тай вяс ной 

па доб ным чы нам Прэ зi дэнт дзя-

ка ваў серб ска му па слу — та ды, 

да рэ чы, зай шла га вор ка i пра 

сла вац ка га дып ла ма та. На го дай 

ста ла ра шэн не Ёза фа Мi га ша 

ўдзель нi чаць у сё лет нiм па ра дзе 

Пе ра мо гi ў Мiн ску, ня гле дзя чы 

на па лi ты ку ка ран цi ну, якой пры-

трым лi ва ла ся кi раў нiц тва кра-

iн Еў ра са ю за пад час пан дэ мii 

ка ра на вi ру са.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

гэ та ра шэн не сла вац ка га па сла 

год ным учын кам i паз ней пад пi-

саў указ аб уз на га ро джан нi яго 

ор дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны за 

знач ны аса бiс ты ўнё сак ва ўма-

ца ван не дру жа люб ных ад но сiн i 

раз вiц цё су пра цоў нiц тва па мiж 

Бе ла рус сю i Сла ва кi яй.

«Гэ та не прос та пра та коль ная 

су стрэ ча, хоць не без гэ та га, — 

звяр нуў ся кi раў нiк дзяр жа вы да 

Ёза фа Мi га ша на ўча раш няй су-

стрэ чы ў сва ёй рэ зi дэн цыi. — Вы 

са праў ды пра дэ ман стра ва лi муж-

ны ўчы нак, i не толь кi бе ла ру сы гэ-

та ўба чы лi — уба чыў увесь свет... 

Рэд ка та кiя па слы су стра ка юц ца, 

якiя дзей нi ча юць ча сам па во лi 

сэр ца».

Бе ла рус ка-сла вац кiя ад но сi-

ны Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

«вель мi доб ры мi», але ра зам з 

тым вы ка заў не за да во ле насць 

па ме рам та ва ра аба ро ту — 226 

мiль ё наў до ла раў.

«Ка лi ўлi чыць, што не бы ло нi я -

ка га, гэ ты рост знач ны, але мы мо-

жам больш. Мы га то вы су пра цоў-

нi чаць са мым шчыль ным чы нам 

з ва шай цу доў най Сла ва кi яй», — 

ска заў ён.

Бе ла ру сам ёсць ча му ву чыц ца 

ў сла ва каў, лi чыць Прэ зi дэнт, па-

чы на ю чы ад спор ту i за кан чва ю чы 

«пы тан ня мi пра мыс ло ва га раз-

вiц ця».

«Мы га то вы iс цi на больш глы-

бо кае су пра цоў нiц тва», — пад-

крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка i 

за пра сiў спа да ра Мi га ша аса бiс та 

ўдзель нi чаць у гэ тым.

Ёзаф Мi гаш, у сваю чар гу, па-

дзя ка ваў Прэ зi дэн ту Бе ла ру сi i 

ўся му бе ла рус ка му на ро ду за вы-

со кую ацэн ку яго ўчын ку i яшчэ 

раз зазначыў, што ка лi б сi ту а цыя 

паў та ры ла ся, ён зра бiў бы тое ж 

са мае.

«Гэ та на ша агуль нае, свя тое свя-

та, i я гэ та зра бiў згод на са сва i мi 

пе ра ка нан ня мi, у ад па вед нас цi з ра-

зу мен нем го на ру, як сын пар ты за на, 

якi вы рас на гiс то рыi баць кi, — пра-

ка мен та ваў ён по тым жур на лiс там 

сваё ра шэн не ўдзель нi чаць на су пе-

рак рэ ка мен да цы ям свай го кi раў нiц-

тва ў мiн скiм па ра дзе 9 мая. — Iнакш 

я не мог зра бiць».

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi дадаў, што 

ён вы со ка аца нiў i тую ра бо ту, 

якая бы ла зроб ле на сла вац кай 

дып ла ма тыч най мi сi яй за апош-

нiя га ды.

Па сол Сла ва кii лi чыць, што за 

гэ ты час уда ло ся зра бiць са праўд-

ны пра рыў у па лi тыч ных ад но сi нах 

дзвюх кра iн. Ра зам з тым ён згод-

ны з кi раў нi ком бе ла рус кай дзяр-

жа вы на конт не да стат ко вас цi 

ўзроў ню эка на мiч ных ад но сiн.

Та ва ра аба рот са Сла ва кi яй 

вы рас амаль на сем пра цэн таў у 

па раў на ннi з 2018 го дам. Ад нак 

сё ле та за ча ты ры ме ся цы ўза-

ем ны ган даль ска ра цiў ся больш 

чым на 15 пра цэн таў у па раў на ннi 

з ана ла гiч ным пе ры я дам мi ну ла га 

го да, бе ла рус кi экс парт упаў на 

40 пра цэн таў.

Бе ла русь пра дае ў Сла ва кiю ме-

ды цын скiя пры бо ры, дрот, наф та-

пра дук ты, по лi амi ды, сiн тэ тыч ныя 

нiт кi, фа не ру, трак та ры, цвi кi i ско бы 

з чор ных ме та лаў, хi мiч ныя злу чэн-

нi, соль, спе цы фiч ныя та ва ры.

Iм парт уюц ца лег ка выя аў та ма-

бi лi, ку ку ру за, ру ха вi кi, пра дук ты, 

сель гас ма шы ны, элект ро нi ка, шы-

ны, ар ма ту ра для тру ба пра во даў i 

пра мыс ло вае аб ста ля ван не.

У 2019 го дзе экс парт па слуг 

(пе ра важ на транс парт ных i кам-

п'ю тар ных) у Сла ва кiю па вя лi чыў-

ся амаль на 20 пра цэн таў i за бяс-

пе чыў ста ноў чае саль да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«НА ША КРА I НА ВЫ МУ ША НАЯ ЎДЗЯ ЛЯЦЬ ПIЛЬ НУЮ ЎВА ГУ 
ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЮ ЎЛАС НАЙ ВА ЕН НАЙ БЯС ПЕ КI»

Акра мя шмат лi кiх вiн ша ван-

няў з Днём Не за леж нас цi, 

3 лi пе ня на ша кра i на атры ма-

ла i пры го жы па да ру нак — 

на Свiс ла чы з'я вiў ся не звы-

чай ны, па куль адзi ны та кi ў 

све це, фан тан ны комп лекс. 

Но вая ста лiч ная сла ву тасць 

аб ста ля ва ная вi дэа- i ла зер-

най уста ноў камі, якія да зва-

ляюць пра ецы ра ваць вы яву 

на эк ран з най драб ней шых 

кро пель i ства раць вод ныя, 

свет ла выя i му зыч ныя шоу. 

Рас пра цоў ка i фi нан са ван не 

пра ек та на ле жаць Ашчад-

бан ку Ра сii.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 

Лу ка шэн ка i стар шы ня праў лен ня 

Ашчад бан ка Гер ман Грэф уве ча ры 

3 лi пе ня ра зам здзейс нi лi сiм ва лiч-

ны за пуск унi каль на га фан та на.

Да гэ та га, на су стрэ чы з Гер-

ма нам Грэ фам у Па ла цы Не за-

леж нас цi, Прэ зi дэнт ад зна чыў 

сяб роў скiя аса бiс тыя ад но сi ны з 

кi раў нi ком ра сiй ска га бан ка i ўнё-

сак фi нан са вай уста но вы, якую 

той уз на чаль вае, у раз вiц цё Бе-

ла ру сi.

«Сён ня, у та кi яр кi дзень — 

Дзень Не за леж нас цi, мне вель мi 

пры ем на вас ба чыць у Мiн ску як 

ча ла ве ка, не абы яка ва га да раз-

вiц ця Бе ла ру сi, — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Я вель мi 

час та ду маю пра на шы ад но сi ны 

i па чы наю за да ваць са бе пы тан-

не: як маг ло так зда рыц ца, што 

лю дзi з ад нос на роз ны мi не па-

лi тыч ны мi на ват, хут чэй, эка на-

мiч ны мi по гля да мi мо гуць вось 

так блiз ка сыс цi ся i на ват сяб-

ра ваць?»

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра-

сiў Ашчад банк да больш шы ро-

ка га iн вес та ван ня ў бе ла рус кую 

эка но мi ку.

«Вель мi шмат у нас пра ек таў 

з'я вi ла ся на на ступ ную пя цi год-

ку... Мы хо чам, як у са вец кiя ча-

сы, склас цi пе ра лiк iна ва цый ных 

аб' ек таў, якiя па вiн ны ўвес цi ў 

но вай пя цi год цы, i аба вяз ко-

ва да мо вiц ца пра фi нан са ван-

не, каб яны не пе ра тва ры лi ся 

ў даў га буд, — па ве да мiў ён. — 

Я ха цеў бы з ва мi аб мер ка ваць 

шэ раг гэ тых пра ек таў. Ка лi 

Ашчад банк га то вы ўдзель нi-

чаць у гэ тай вя лi кай спра ве, бу-

ду толь кi ра ды вi таць вас тут у 

фi нан са ван нi боль шых аб' ёмаў 

на шай эка но мi кi».

Вар ва ра МА РО ЗА ВА,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Вы са праў ды пра дэ ман стра ва лi муж ны ўчы нак, 
i не толь кi бе ла ру сы гэ та ўба чы лi»

УНI КАЛЬ НЫ, МУ ЗЫЧ НЫ, КА ЛЯ РО ВЫ
У Мiн ску ад кры ты муль ты ме дый ны фан тан

Да вед ка «Звяз ды»

Пуб лiч нае ак цы я нер нае та-

ва рыст ва «Ашчад банк» — най-

буй ней шы банк у Ра сii i адзiн з 

вя ду чых гла баль ных фi нан са вых 

iн сты ту таў.

Асноў ным ак цы я не рам ПАТ 

«Ашчад банк» з'яў ля ец ца Ра сiй-

ская Фе дэ ра цыя ў асо бе Мi нiс тэр-

ства фi нан саў Ра сiй скай Фе дэ ра-

цыi, якая ва ло дае 50 % ста тут на га 

ка пi та лу ПАТ «Ашчад банк» плюс 

1 га ла су ю чая ак цыя. Ас тат нi мi ак-

цы я мi ва ло да юць ра сiй скiя i мiж-

на род ныя iн вес та ры.

У Бе ла ру сi дач чы ны банк 

Ашчад бан ка — «БПС-Ашчад-

банк», якi ўва хо дзiць у топ-5 па 

па ме ры ак ты ваў ся род бе ла-

рус кiх бан каў. Чыс ты пры бы так 

«БПС-Ашчад бан ка» па вы нi ках 

2019 го да склаў 107,2 мiль ё-

на руб лёў пры рэн та бель нас цi 

ка пi та лу 15,8 %.

Мер ка ван ніМер ка ван ні

«У Бе ла ру сi сён ня 
са мая су час ная 

дзяр жаў ная гра нi ца»
На чаль нiк Iн сты ту та па гра нiч най 

служ бы Сяр гей ЖЫ ЛIН СКI ўпэў-

не ны: спа кой у дзяр жа ве па чы на-

ец ца са знеш нiх ру бя жоў.

— З 1993 

го да я ха джу 

ў па го нах — 

па чы на  ю чы 

ад Мiнск ага 

су во раў ска га 

ву  чы л i  шча . 

Уся мая служ-

ба прай шла 

на дзяр жаў-

най гра нi цы. 

Тут мы ра зам 

за бяс печ ва ем не за леж насць i спа кой 

на шай кра i ны. Вы ба чы це: у нас атры-

ма ла ся. I, я ўпэў не ны, атры ма ец ца i 

на да лей.

У 1990-х га дах на гра нi цы бы ло толь-

кi два па гра нiч ныя атра ды. Нам да во-

дзi ла ся бу да ваць усё з са ма га па чат-

ку, з пры бал тый ска га на прам ку. Сён ня 

вя дуц ца ра бо ты на ўкра iн скiм. Тут са-

мая су час ная дзяр жаў ная гра нi ца — 

iн тэ гра ва ная, на якую ўжо да нас пры-

яз джа юць ву чыц ца пра вiль на ахоў ваць 

знеш нiя ме жы сва ёй дзяр жа вы.

На са мрэч гэ та iн тэ ле кту аль ная сфе-

ра дзей нас цi. Ва ен на слу жа чыя, якiя 

пры хо дзяць да нас слу жыць, па вiн ны 

мець высо кi iн тэ лект i раз вi тое па чуц-

цё па тры я тыз му. Не кож на му да дзе-

на ха дзiць па апош нiх мет рах род най 

зям лi.

З гра нi цы па чы на ец ца дзяр жа ва. Ка-

лi мы сён ня за бяс пе чым тэ ры та ры я-

ль ную цэ лас насць, вы ка нан не кан сты-

ту цый на га строю, усё бу дзе i ўнут ры 

кра i ны спа кой на i ста бiль на.

IТ-кра i на раз вi вае 
ўсе сфе ры

Вiк тар МА ЛА-

ШКА, дэ кан 

фа куль тэ  та 

ве тэ ры нар най 

м е  д ы  ц ы  н ы 

Гро дзен ска га 

дзяр жаў на-

га аграр на га 

ўнi вер сi тэ та, 

док тар ве-

тэ ры нар ных 

на вук, пра фе-

сар, ака дэ мiк 

Мiж на род най ака дэ мii эка ло гii, 

ад зна чае, што кра i на да бi ла ся за 

апош нiя два дзе ся цi год дзi знач ных 

пос пе хаў у аграр ным сек та ры.

«У аграр най аду ка цыi з'я вi лi ся но выя 

кi рун кi, у тым лi ку су ме шча ныя з iн фар-

ма цый ны мi тэх на ло гi я мi, якiя ак тыў на 

на роз ных уз роў нях пад трым лi ва юц ца 

дзяр жа вай. Зда ва ла ся б, гэ та больш ак-

ту аль на для тэх нiч ных дыс цып лiн, але 

мож на пры мя нiць i ў ве тэ ры на рыi. Су час-

ныя тэх на ло гii вы ка рыс тоў ва юць у тым 

лi ку i пры пад рых тоў цы спе цы я лiс таў-

ве тэ ры на раў.

У на шай кра i не з'я вi лi ся за апош нiя 

га ды но выя кi рун кi ў ля чэн нi жы вёл, 

пе ра да выя прэ па ра ты, раз вi ва юц ца ла-

зер ныя тэх на ло гii ў ве тэ ры на рыi. У на-

шу сфе ру ўка ра ня ец ца ля чэн не жы вёл 

з вы ка ры стан нем КТ, МРТ-апа ра таў.

Па вы ша ец ца ўзро вень вы кла дан ня 

спе цы яль нас цяў, на прык лад, пра во-

д зяц ца за ня ткi на анг лiй скай мо ве для 

за меж ных сту дэн таў. Iдзе аб мен во пы-

там з ка ле га мi з iн шых кра iн. На шы сту-

дэн ты ез дзяць на прак ты ку ў за меж ныя 

дзяр жа вы — Поль шчу, Ра сiю, Фiн лян-

дыю i iн шыя.

Фа куль тэ ту, да рэ чы, во сен ню бу дзе 

20 га доў. За гэ ты час у нас ство ра на 

ад на з вя ду чых ла ба ра то рый у Бе ла-

ру сi, дзе зай ма юц ца ДНК-тэх на ло гi я мi, 

ге не ты кай, вы зна чэн нем спад чын нас цi 

жы вёл, вы ву чэн нем хва роб. Усё гэ та 

бу дзе спры яць за бес пя чэн ню хар чо вай 

бяс пе кi кра i ны i бы ло б не маг чы ма без 

пад трым кi най ноў шых тэх на ло гiй на 

дзяр жаў ным уз роў нi».


