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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 16°
Віцебск     + 12°
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Гродна     + 15°
Магілёў     + 12°
Мінск     + 12°  
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Нарадзіць 
ніколі 

не позна?

3

У гэ та цяж ка 
па ве рыць, гэ та цяж ка 
ўя віць, а для Лю бо ві 
Аляк се еў ны Ка зе ні 
з вёс кі Ра мель, што 
ў Сто лін скім ра ё не, 
гэ та жыц цё, якое яна 
пры свя ці ла сва ёй 
сям'і  — 18 дзе цям, 
29 уну кам (гэ та па куль 
што) і 13 ня вест кам 
і зя цям. У вы ні ку сям'я 
скла да ец ца 
з 62 ча ла век, але хут ка 
яна зноў па поў ніц ца.

У ма ла до сці Лю боў 
на ват не ма ры ла пра та-
кую вя лі кую сям'ю. Ды і 
ка лі вый шла за муж за 
хлоп ца з су сед няй вёс кі, 
дык на ват па крыў дзі ла ся 
б на та го, хто прад ка заў 
бы ёй 18 дзя цей. Але час 
ішоў, на ра джа лі ся дзет-
кі, а яна ста на ві ла ся ўсё 
больш шчас лі вай ма ці, 
якая ўжо не маг ла ўя віць 
ін ша га жыц ця.

Ста рэй шая Ла ры са 
жы ве ў Це раб лі чах. У яе 
трое сва іх дзе так. Ме на ві-
та Ла ры су мен шыя дзе ці 
Ка зе няў лі чаць сва ёй 
дру гой ма-
май. 

МА МІ НА МА ЛІТ ВАМА МІ НА МА ЛІТ ВА

ЧЧаст ка сям'і Ка зе няў.аст ка сям'і Ка зе няў.

Аляк сей СА ЛАЎ ЁЎ, на мес нік га-
лоў на га рэ дак та ра га зе ты « Ком-
му на» (го рад Ва ро неж), удзель нік 
прэс-ту ра жур на ліс таў рэ гі я наль-
ных ра сій скіх СМІ:

«Бе ла рус кія вы твор цы па ста ві-
лі і тры ма юць вы со кую план ку 
па якас ці пра дук цыі. Бе ла ру сы не 
прос та не стра ці лі та го, што ме лі 
ра ней, а раз ві лі гэ та з улі кам рын ку, 
між на род най кан ку рэн цыі. У вы ні-
ку, ма ю чы пры маль ны са бе кошт, 
бе ла рус кая пра дук цыя — мя са-
ма лоч ныя вы ра бы, сель ска гас па-
дар чая тэх ні ка і ін шае — усю ды 
ка рыс та ец ца доб рым по пы там. 
Ва ша кра і на жы ве ў доб рым рыт-
ме, ка лі пра цу юць буй ныя за во ды, 
раз ві ва юц ца не вя лі кія прад пры-
ем ствы, знеш ні ган даль. У той 
жа час ві да воч на, што бе ла рус кія 
прад пры ем ствы ста вяць за да чу 
не прос та вы раб ляць, а вы пус каць 
ім парт аза мя шчаль ную пра дук-
цыю, кан ку рэн та здоль ную. Мне 
па да ба ец ца, што па ва шых ву лі-
цах ез дзяць тра лей бу сы бе ла рус кай 
вы твор час ці, аў то бу сы  — МА Зы, 
што гэ та зроб ле на тут, на сва іх 
жа за во дах».

Вяселле 
ў Мінску  — 
ад ляльніку 
да ЗАГСаў.

Як спалучаюцца 
мастацтва 

і завод...

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��
Вiк тар НА ЗА РАН КА: 

— Як пра вiль на ра зу мець «тэх нiч нае рэ гу ля-
ван не»? Што гэ та?

— У Са вец кiм Са ю зе мы пра ца ва лi па стан-
дар тах, яны бы лi аба вяз ко вы мi. Са з'яў лен нем 
не за леж ных дзяр жаў на ра дзi ла ся праб ле ма — усе 
па ча лi рас пра цоў ваць на цы я наль ныя стан дар ты i 
свае пра вi лы до пус ку пра дук цыi на ры нак. Ура ды 
кра iн СНД вы ра шы лi, што гэ та бу дзе цяж ка для 
пра мыс ло вас цi, i ства ры лi Мiж дзяр жаў ную ра-
ду па стан дар ты за цыi, мет ра ло гii i сер ты фi ка цыi, 
якая ста ла пры маць мiж дзяр жаў ныя стан дар ты. I 
па ра лель на iшоў дру гi пра цэс — з'яў лен ня тэх нiч-

ных рэг ла мен таў у кож най кра i не. Гэ та па ча ло ся 
пры клад на ў 2004 го дзе і было звя за на, як пра-
вi ла, з тым, што ў Еў ро пе i iн шых кра i нах сфе ра 
вы зна чэн ня па тра ба ван няў да пра дук цыi па дзя-
ля ец ца на дзве част кi: аба вяз ко выя (у асноў ным 
па тра ба ван нi бяс пе кi i су мя шчаль нас цi) i доб-
ра ах вот ныя па тра ба ван нi. Апош нiя рэ гу лю юц ца 
стан дар та мi, а аба вяз ко вая сфе ра трап ляе пад 
ды рэк ты вы — ана ла гi на шых тэх нiч ных рэг ла мен-
таў. Та му тэх рэ гу ля ван не — гэ та вы зна чэн не 
аба вяз ко вых па тра ба ван няў i пра цэ дур 
до пус ку пра дук цыi на ры нак. 2

«НЕ ТРЭ БА ЧА КАЦЬ
 АД МЕ НЫ ТЭХ НIЧ НЫХ 

РЭГ ЛА МЕН ТАЎ...»
Апош нiм ча сам сло вы «стан дарт», «тэх рэг ла мент», 
«ад па вед насць» чу ваць усё час цей i час цей. Па ча ло ся 
ўсё са ства рэн ня Мыт на га са ю за Бе ла ру сi, Ра сii i 
Ка зах ста на, ка лi тры кра i ны ста лi вы пра цоў ваць 
агуль ныя па тра ба ван нi да пра дук цыi i пра вi лы 
гуль нi на рын ку. Част ку но ва ўвя дзен няў па ча лi 
пры мя няць — вы явi лi ся не да пра цоў кi i не па ра зу мен нi. 
Хтось цi спа кой на пе рай шоў на но выя рэй кi, а 
хтось цi не за да во ле ны. Але ўсе ра зу ме юць, што 

без да моў ле нас цi раз вiц ця не бу дзе. На якiм эта пе 
зна хо дзiц ца сён ня пра ца па ства рэн нi агуль най 
ба зы стан дар таў i па тра ба ван няў? Цi не ад ме няць 
тэх рэг ла мен ты для iпэш нi каў у на шай кра i не? У чым 
бу дзе за клю чац ца ма нi то рынг у ганд лё вых цэнт рах i на 
рын ках, якi пач нец ца сё ле та з 1 лiс та па да? На гэ тыя i 
iн шыя пы тан нi ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на пя рэ дад нi 
Дня стан дар ты за цыi ад каз вае стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мi тэ та па стан дар ты за цыi Вiк тар НА ЗА РАН КА.

Як ужо па ве дам ля ла ся, гру па 
ра сiй скiх жур на лiс таў з фе дэ раль ных 
i рэ гi я наль ных срод каў ма са вай 
iн фар ма цыi за вяр шы ла тра ды цый ны 
прэс-тур па Бе ла ру сi, асноў ная част ка 
яко га сё ле та прай шла ў Гро дзен скай 
воб лас цi. За ключ ным акор дам прэс-ту ра 
ста ла ўча раш няя прэс-кан фе рэн цыя 
Аляк санд ра Лу ка шэн кi, на якую 
бы ло акрэ ды та ва на больш як 70 СМI. 
Ме ра пры ем ства доў жы ла ся ка ля пя цi 
з па ло вай га дзiн. Пы тан нi, што бы лi 
за да дзе ны Прэ зi дэн ту, бы лi роз най 
тэ ма ты кi i ты чы лi ся раз вiц ця Бе ла ру сi, 
бе ла рус ка-ра сiй ска га су пра цоў нiц тва, 
пра ек та Са юз най дзяр жа вы пас ля 
аду ка цыi Еў ра зiй ска га эка на мiч на га 
са ю за, а так са ма iн шых важ ных тэм.

ВАЖ НА ПА КА ЗАЦЬ БЕ ЛА РУСЬ ТА КОЙ, 
ЯКАЯ ЯНА ЁСЦЬ

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што спе цы яль-
на для пры ез ду жур на лiс таў нi хто не рэ ту ша ваў 
рэ ча iс насць i iх не ва зi лi па ўзор на-па ка заль ных 
аг ра га рад ках або прад пры ем ствах. «Вы ба чы лi 
рэ аль ную кар цi ну — тое, як жы ве Бе ла русь кож-
ны дзень. Мы га на рым ся сва i мi пос пе ха мi, але не 
ха ва ем i не да хо пы, якiя так са ма ёсць, i iх ня ма ла. 
I вель мi лёг ка ў су час ным све це нi ко му не жы вец-
ца», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што га то вы ад ка заць 
на лю быя пы тан нi ра сiй скiх жур на лiс таў не дзе-
ля пi я ру, як пi шуць не ка то рыя вы дан нi брац кай 
Ра сii. «Увесь мой пi яр — гэ та мая Бе ла русь i мая 
ра бо та», — ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

«Па-дру гое, ну што зро бiш, ся му-та му ў Бе-
ла ру сi пi я рыць ляг чэй, чым мне ў Ра сii, та му 
што вы ба чы це, што мы не за кры ты для срод каў 
ма са вай iн фар ма цыi Ра сii. Усе ка на лы транс-
лi ру юц ца на Бе ла русь. I пры стой ныя ка на лы, 
якiя юбi лей ад зна ча юць, так са ма транс лi ру-
юц ца на на шу Бе ла русь з роз ны мi «Баць ка 1», 
«Баць ка  2», тры, ча ты ры... Мы не за кры ва ем 
пра сто ру для iх транс ля цыi. Кож ны дзень на-
шы гра ма дзя не ба чаць Ра сiю так, якой вы яе 

прад стаў ля е це нам праз СМI», — ска заў кi раў-
нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт пад крэс лiў, што кож ны пры езд у 
Бе ла русь та кой коль кас цi ра сiй скiх жур на лiс таў 
вель мi важ ны: «Дзя ку ю чы срод кам ма са вай iн-
фар ма цыi, якiя вы прад стаў ля е це, вя лi кая аў ды-
то рыя на пра сто ры ад Ка лi нiнг ра да да Ула дзi вас-
то ка дак лад на да вед ва ец ца, як жы вуць i аб чым 
ду ма юць на шы лю дзi, як пра цу юць прад пры ем-
ствы i ар га нi за цыi, што рэ аль на да юць нам, i ра-
сi я нам, i бе ла ру сам, iн тэ гра цый ныя пра ек ты».

«На жаль, ка лi б не вы, у Ра сii ка лi не зу сiм, то 
вель мi ма ла ве да лi б аб Бе ла ру сi. Та му адзi ная 
мая мэ та су стрэч з ва мi i ва шых ка ман дзi ро вак 
у Бе ла русь, каб вы яе па ка за лi та кой, якая яна 
ёсць. Каб рус кi ча ла век, жы ву чы за Ура лам, на 
Да лё кiм Ус хо дзе, ве даў, што тут жы вуць моц ныя 
лю дзi з моц най друж бай, доб ры мi ад но сi на мi да 
рус ка га ча ла ве ка, ра сi я нi на. I што аб са лют на 
нi чо га пас ля той страш най вай ны, дзе мы бы-
лi ра зам, па мi ра лi ў ако пах, не змя нi ла ся», — 
ад зна чыў бе ла рус кi лi дар.

«Мы як бы лi ра зам, так i за ста ём ся, i я вель мi 
спа дзя ю ся, што бу дзем i да лей на пе ра кор не ка-
то рым сi лам раз вi ваць на ша су пра цоў нiц тва. Каб 
тыя, хто ха цеў ра за рваць на шы ад но сi ны, нi ко лi 
не бы лi б ра ды ўлас ным пос пе хам. Вось увесь 
пi яр», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

БЕ ЛА РУС КА-РА СIЙ СКАЯ IН ТЭ ГРА ЦЫЯ 
СА ДЗЕЙ НI ЧАЕ ЎМА ЦА ВАН НЮ 
АДЗIН СТВА НА ЎСЁЙ ЕЎ РА ЗIЙ СКАЙ 
ПРА СТО РЫ

Ад кры ва ючы су стрэ чу Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў: Бе ла ру сi i Ра сii як нi ко лi важ на быць 
ра зам, каб больш па спя хо ва пе ра адоль ваць 

уз нi ка ю чыя праб ле мы. «Гла баль ны фi нан са вы 
кры зiс за кра нуў усе кра i ны, i нас у тым лi ку. 
Гэ та не га тыў на ад бi ла ся на тэм пах эка на мiч-
на га раз вiц ця, ус клад нi ла экс парт пра дук цыi i 
па слуг, асаб лi ва з дру гой па ла вi ны гэта га го да. 
У су вя зi з гэ тым Ра сii i Бе ла ру сi як нi ко лi важ на 
быць ра зам, каб больш па спя хо ва пе ра адоль-
ваць тыя праб ле мы, якiя пад кi дае нам су свет ны 
ры нак, — за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Да-
рэ чы, па вод ле па ве дам лен няў ва шых ка лег, 

i не толь кi iх, па су стрэ чах з кi раў нi ка мi Ра сiй-
скай Фе дэ ра цыi мы ве да ем, што ця пер ня прос та 
i ў Ра сii, асаб лi ва рэ аль на му сек та ру эка но мi кi. 
А як вы пе ра ка на лi ся, мы не та кiя ба га тыя, як 
вы, на па да рун кi ад Гос па да Бо га. Та му ўся 
на ша кра i на — гэ та рэ аль ны сек тар эка но мi кi, 
тое, што ства ра ец ца ро зу мам i ру ка мi на шых 
лю дзей. Та му нам ця пер ня прос та».

Па вод ле слоў кi раў нi ка дзяр жа вы, важ на i тое, 
што бе ла рус ка-ра сiй ская iн тэ гра цыя са дзей нi чае 
ўма ца ван ню адзiн ства на ўсёй еў ра зiй скай пра-
сто ры. «У гэ тым гiс та рыч нае зна чэн не бе ла рус ка-
ра сiй скiх ад но сiн у су час ных умо вах. Мы з ра сi я-
на мi бы лi пер шы мi, хто пас ля рас па ду Са вец ка га 
Са ю за пай шоў на та кую вель мi глы бо кую iн тэ гра-
цыю, якой мы не да сяг ну лi нi ў Мыт ным са ю зе, нi 
ў АЭП», — лi чыць бе ла рус кi лi дар.

«Сён ня мы па сту паль на, пры кла да ю чы су мес-
ныя на ма ган нi, ру ха ем ся да ства рэн ня Еў ра зiй-
ска га эка на мiч на га са ю за. Ха чу пад крэс лiць, што 
гэ тыя iн тэ гра цый ныя пра цэ сы не пус ты гук. Дзя-
ку ю чы цес ным эка на мiч ным, па лi тыч ным i iн шым 
су вя зям па мiж на шы мi дзяр жа ва мi мы ўжо ма ем 
цу доў ную маг чы масць не толь кi рэа лi зоў ваць 
та ва ры на ве лi зар ным рын ку, але i су мес на аба-
ра няць iн та рэ сы сва iх кра iн ад знеш нiх па гроз. 
Ад чу ва ю чы брац кае пля чо, ляг чэй пра хо дзiць 
праз но выя па лi тыч ныя i эка на мiч ныя вы клi кi, а 
iх на пе ра дзе бу дзе ня ма ла», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы за ўва жыў, што з кож ным 
го дам у све це аб васт ра ец ца кан ку рэн цыя, моц-
ныя дык ту юць свае ўмо вы ўся му све ту, час та 
не звяр та ю чы ўва гi не толь кi на мiж на род ныя 
нор мы, але i эле мен тар ную ло гi ку i ўся ля кiя пра-
вi лы пры стой нас цi. «Па ра джа юць гла баль ныя 
ка та клiз мы, не грэ бу ю чы ва ен ным ува рван нем 
i на хаб ным умя шан нем ва ўнут ра ныя спра вы 
су ве рэн ных дзяр жаў. Се юць ха ос, якi пры но сiць 
па то кi люд ской кры вi i раз бу рэн нi», — ска заў 
Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што Бе ла-
русь — мi ра люб ная кра i на, якая пе ра жы ла шмат 
па кут за сваю гiс то рыю. «Але нi хто не па пра кне 
нас за ства рэн не праб лем перш за ўсё на шым 
су се дзям. Мы са ма стой на бу ду ем сваю су ве-
рэн ную не за леж ную дзяр жа ву, мы ад кры тыя для 
су пра цоў нiц тва з усi мi, хто ра зу мее нас i га то вы 
па ва жаць на шы на цы я наль ныя iн та рэ сы. Упэў-
не ны, у Ра сii ўсве дам ля юць, што дру жа люб ная 
Бе ла русь, якая ды на мiч на раз вi ва ец ца, — на-
дзей ны са юз нiк у су час ным не прад ка заль ным 
све це», — за явiў бе ла рус кi лi дар.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь вы со ка цэ нiць 
пад трым ку i плён нае ўза е ма дзе ян не са сва iм 
стра тэ гiч ным парт нё рам у эка на мiч най, аба рон-
най, знеш не ганд лё вай, са цы яль на-куль тур най i 
iн шых сфе рах. «На кож ным з гэ тых на прам каў 
iн тэ гра цыi ў нас ня ма ла ста ноў чых пры кла даў. 
Вя до ма, i ў нас, i ў вас ёсць пэў ныя сi лы, якiя про-
цi ста яць та кiм iн тэ гра цый ным пра цэ сам, уся ляк 
пе ра шка джа юць i ўсклад ня юць зблi жэн не на шых 
кра iн. Гру ба ва та, але, як свед чыць ус ход няя муд-
расць, са ба ка брэ ша, а ка ра ван iдзе», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Сён ня ў бу даў нiц тве Са юз най дзяр жа вы сам 
пра цэс слу жыць не толь кi ары ен цi рам, а ней кай 
пра гра май, каль кай, ля ка лам для та го, каб ства-
раць но выя iн тэ гра цый ныя аб' яд нан нi, у тым лi ку 
Еў ра зiй скi эка на мiч ны са юз», — ска заў кi раў нiк 
дзяр жа вы. Ён упэў не ны, што са юз ны пра ект не 
зжыў ся бе. «Трэ ба мець на ўва зе, што мы на 
мес цы не ста iм: па цi ху, але ру ха ем ся. Вы, вя до-
ма, мо жа, мне як стар шы нi Вы шэй ша га Дзярж-
са ве та, не ска за лi аб тым, што на род за ча каў ся 
ста ноў чай ды на мi кi ў ад но сi нах Бе ла ру сi i Ра сii 

ў рам ках Са юз най дзяр жа вы. Гэ та так, але гэ та 
пы тан не не да мя не», — ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў: га лоў нае, 
што пра ект Са юз най дзяр жа вы быў iнi цы i ра-
ва ны як пер шы iн тэ гра цый ны на пост са вец кай 
пра сто ры. «Мы вель мi шмат у гэ тым пла не зра-
бi лi», — лi чыць бе ла рус кi лi дар. Ад нак, па вод ле 
яго слоў, вы клi ка юць на сця ро жа насць па во дзi ны 
асоб ных чле наў ра сiй ска га ўра да, па лi ты каў, 
якiя не вель мi ўнi ка юць у сён няш нiя пра цэ сы. 
«Толь кi б на эк ра не штось цi там ляп нуць, не 
ра зу ме ю чы, што ад бы ва ец ца. Да га ва ры лi ся 
да та го, што адзiн вя лi кi па лi тык, iмя яко га вы 
ўсе ве да е це, за явiў у час ка лiй на га канф лiк ту, 
што мы, аказ ва ец ца (мне гэ та бы ло дзiў на), як 
збо рач ны цэх пры во зiм з «Урал ка лiя» ка лiй i 
збi ра ем яго ў Бе ла ру сi», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. Ён звяр нуў ува гу, што ўгна ен нi не 
збi ра юць, iх зда бы ва юць, по тым аба га ча юць, 
гра ну лю юць i за тым пра да юць. Але, па вод ле 
слоў ра сiй ска га па лi ты ка, бе ла ру сам не да дуць 
ка лiй ных угна ен няў, i «яны па мруць». «Мы не 
ве да ем, ку ды свае дзя ваць, а ён га во рыць — не 
да дзiм... Я сам гэ та чуў, мне гэ та бы ло смеш на 
i дзiў на. Як звы чай на, ка ман ду «ату» да лi, ён i 
па бег, не ве да ю чы, аб чым га ва рыць», — вы ка-
заў мер ка ван не Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што ня даў на 
прай шло па ся джэн не Вы шэй ша га Дзярж са ве-
та. «Праў да, з не зра зу ме лых пры чы н ваш урад 
ад мя нiў i не па ехаў на са юз ны Саў мiн па Сi рыi, 
якi, на мой по гляд, па вi нен быў быць у ве рас нi, 
з крыў дай на тое, што Ке ры ма ва па крыў дзi лi i 
iн шых. Ну, ка лi гэ та пры чы на, то мы, вя до ма, 
па ча ка ем. Гэ та свед чыць аб тым, што i ў нас 
праб лем ха пае ў Са юз най дзяр жа ве», — пры-
знаў Прэ зi дэнт.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што ў час ця пе-
раш ня га прэс-ту ра ра сiй скiя жур на лiс ты на ве да лi 
адзiн з за во даў, у раз вiц цё яко га ўкла дзе ны ра-
сiй скiя iн вес ты цыi. «Уся го ў на шай кра i не больш 
як дзве з па ла вi най ты ся чы прад пры ем стваў з 
ра сiй скiм ка пi та лам. Пры тым iх коль касць па ста-
ян на па вя лiч ва ец ца, як i аб' ём на ша га ўза ем на-
га ганд лю. Аб гэ тым кра са моў на свед чыць той 
факт, што за пе ры яд з 1996 па 2012 год та ва-
ра аба рот вы рас амаль у 7 ра зоў — з $6,5 млрд 
да $44 млрд. Па раў наль на не вя лi кая Бе ла русь 
вый шла на дру гое мес ца ў знеш нiм ганд лi Ра сii з 
парт нё ра мi па СНД i на шос тае — з усi мi кра i на мi 
све ту», — кан ста та ваў Прэ зi дэнт.

«Пры за ха ван нi та кой ды на мi кi ў блi жэй шай 
бу ду чы нi нам цал кам пад сi лу да сяг нуць ру бя жа 
та ва ра аба ро ту $50 млрд», — упэў не ны бе ла-
рус кi лi дар.

АД НО СI НЫ ПА МIЖ ПРЭ ЗI ДЭН ТА МI:
ДРУ ЖА ЛЮБ НЫ I АД КРЫ ТЫ ХА РАК ТАР

«Важ на не тое, што мы аб мяр коў ва ем з Ула-
дзi мi рам Ула дзi мi ра вi чам Пу цi ным, важ на тое, як 
мы аб мяр коў ва ем гэ тыя пы тан нi. Гэ та аб са лют на 
дру жа люб нае аб мер ка ван не. Мы заў сё ды мо жам 
сес цi за стол i вель мi шчы ра, што ча сам на ват 
не да пу шчаль на ў ад но сi нах, на прык лад, Ра сii з 
Аме ры кай, з iн шы мi дзяр жа ва мi, вель мi ад кры та i 
як сяб ры, аб мяр коў ваць праб ле мы. Гэ та так са ма 
вя лi кае да сяг нен не. Та му што ве ду чы пе ра га во-
ры з той цi iн шай дзяр жа вай, заў сё ды пры трым лi-
ва еш ся ка но наў, пра та коль ных, дып ла ма тыч ных 
рэ чаў. Тут мы аб са лют на па збаў ле ны гэ та га, мы 

як у ад ной дзяр жа ве жы вём», — ска заў бе ла-
рус кi лi дар.

«У нас вель мi доб рыя ад но сi ны, хоць я не 
ска жу, што яны заў сё ды бяз воб лач ныя. У нас 
заў сё ды ха па ла праб лем, бы лi i су тык нен нi, вы 
iх па мя та е це, мы не ўтой ва лi, з якiх пры чы н гэ-
та ад бы ва ла ся, але важ на тое, як мы вы хо дзi-
лi з гэ тай сi ту а цыi. Вы хо дзi лi так са ма заў сё ды 
па-сяб роў ску, не на но ся чы вя лi ка га ўро ну адзiн 
ад на му, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
На шы ад но сi ны i дыя лог — гэ та зле пак праб лем, 
якiя iс ну юць па мiж на шы мi дзяр жа ва мi». «I не 
толь кi праб лем, ёсць i доб рыя рэ чы. Мы з вя лi кiм 
за да валь нен нем ад зна ча ем iх. Су стра ка ю чы ся, 
заў сё ды пры ем на аб мяр коў ваць та кiя пы тан нi», 
— да даў ён.

У той жа час Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што праб ле мы ў ад но сi нах па мiж 
Бе ла рус сю i Ра сi яй заў сё ды ў сва ёй асно ве ма-
юць аб' ек тыў ны ха рак тар. «Ка лi б сён ня не гэ ты 
су свет ны кры зiс, то, на пэў на, i ў Ра сii бы ла б 
сi ту а цыя зу сiм iн шая, але тым больш у Бе ла ру сi 
бы ла б iн шая сi ту а цыя, — ска заў ён. — У эка-
но мi цы вель мi шмат пра цэ саў, якiя па тра бу юць 
ка рэк цi роў кi».

Па вод ле слоў Прэ зi дэн та Бе ла ру сi, апош нiм 
ча сам вя лi кая ўва га лi да ра мi ўдзя ля ец ца iн тэ-
гра цый ным пра цэ сам. Гэ та i дзе ян нi ў рам ках 
Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сi i Ра сii, i пра цэ сы, 
звя за ныя з фар мi ра ван нем Адзi най эка на мiч най 
пра сто ры, i ў да лей шым — Еў ра зiй ска га эка-
на мiч на га са ю за. «Тут вель мi шмат праб лем, i 
пры цiр кi iдуць, i ўсё гэ та не так прос та, та му што 
гэ тыя пра цэ сы за кра на юць iн та рэ сы трох кан-
крэт ных дзяр жаў: Бе ла ру сi, Ка зах ста на i Ра сii, 
па чы на ю чы ад прос тых гра ма дзян i за вяр ша ю чы 
буй ны мi хол дын га мi i аб' яд нан ня мi», — ска заў 
бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што прэ зi-
дэн ты Бе ла ру сi i Ра сii пла ну юць шмат су мес ных 
бе ла рус ка-ра сiй скiх ме ра пры ем стваў. У якас цi 
пры кла ду ён пры вёў апош няе маш таб нае ву чэн-
не «За хад-2013». «Не ве даю толь кi, ча му яны 
ўзбу да ра жы лi ўсю на таў скую ма шы ну, яны так 
пе ра жы ва лi за гэ тыя ву чэн нi. Усё вель мi прос та 
i мож на рас тлу ма чыць: ёсць ар мiя, ёсць ва ен ныя, 
якiя рых ту юц ца да та го, каб пра фе сiй на вы кон-
ваць свае аба вяз кi, ка лi гэ та спат рэ бiц ца, трэ ба 
ву чыц ца. Вось мы i ву чы лi ся ра зам», — ска заў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы.

«АСНОЎ НАЯ ЗА СЛУ ГА МАЙ ГО 
ПРЭ ЗI ДЭНЦ ТВА — СТВА РЭН НЕ 
СУ ВЕ РЭН НАЙ КРАІНЫ»

«Я га на ру ся тым, што я Прэ зi дэнт у гэ та га на-
ро да i што ён мя не аб раў. Гэ та шчы рая праў да. 
Я ма гу са бе i ма iм ка ле гам па ста вiць у за слу гу 
за гэ ты час тое, што мы ства ры лi сваю дзяр-
жа ву». Бе ла русь бы ла ўскра i най, пра вiн цы яй. 
Так, раз вi тая, зруч ная. Не ска жу, што ў нас у 
са вец кiя ча сы дрэн ная бы ла рэс пуб лi ка. З пэў-
ны мi не да хо па мi. Але не бы ло дзяр жа вы. Лю дзi 
на ват не ду ма лi, псi ха ла гiч на, мен таль на мы 
да гэ та га не бы лi пад рых та ва ныя, — ад зна чыў 
Прэ зi дэнт. — I мы з раз ру хi, пад ха пiў шы кра i ну 
на краi прор вы, яе за ха ва лi, лю дзей апра ну лi i 
на кар мi лi, на коль кi маг лi, ма дэр нi за ва лi гэ тую 
кра i ну, вы твор час цi. I па ра лель на, гэ та вель-
мi цяж ка, мы ства ры лi су ве рэн ную i 
не за леж ную дзяр жа ву».

«ЯК НI КО ЛI 
ВАЖ НА БЫЦЬ 

РА ЗАМ»

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:
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САЎ МІН І НАЦ БАНК 
ДА МО ВІ ЛІ СЯ...

...Аб пла не су мес ных дзе ян-
няў па струк тур ным рэ фар ма-
ван ні і па вы шэн ні кан ку рэн та-
здоль нас ці эка но мі кі кра і ны. 
Ад па вед нае ра шэн не за ма-
ца ва на ў су мес най па ста но ве 
№  985/15, па ве да мі лі рэ дак цыі 
ў прэс-служ бе Нац бан ка.

У пры ня тым да ку мен це Са вет 
Мі ніст раў і На цы я наль ны банк 
вы зна чы лі клю ча выя на прам-
кі з пе ра лі кам кан крэт ных ме-
ра пры ем стваў, на кі ра ва ных на 
раз віц цё бе ла рус кай эка но мі кі. 
У пла не пра ду гле джа ны дзе ян ні 
па ўдас ка на лен ні гра шо ва-крэ-
дыт най, ін вес ты цый най, бюд-
жэт най і та рыф най па лі ты кі, ап-
ты мі за цыі дзярж пра грам. Асоб ны 
блок ме ра пры ем стваў на кі ра ва ны 
на сты му ля ван не экс пар ту, фар-
мі ра ван не адзі най пра мыс ло вай 
па лі ты кі на тэ ры то рыі АЭП.

План пра ду гледж вае і струк-
тур нае рэ фар ма ван не эка но мі кі, 
на кі ра ва нае на ўдас ка на лен не і 
па вы шэн не эфек тыў нас ці эка на-
міч ных ін сты ту таў, а так са ма ме-
ры па рэ фар ма ван ні зя мель ных 
ад но сін, эфек тыў ным вы ка ры-
стан ні ляс ных рэ сур саў, да лей-
шым раз віц ці сіс тэ мы апла ты 
пра цы, па вы шэн ні кан ку рэн та-
здоль нас ці рын ку пра цы і пен-
сій на га за ка на даў ства.

Сяр гей КУР КАЧ.


