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НАДЗЁННАЕ

17 чэрвеня 2021 г.

«У выпадку канфлікту кожны двор, кожны дом, галава сям'і павінны здолець
абараніць сваю сям'ю, сябе і разам тую зямлю, на якой яны жывуць»
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка правёў нараду па пытаннях тэрытарыяльнай абароны на Магілёўшчыне

У Шклоўскім райвыканкаме кіраўніка краіны сустрэлі
міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін, Дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч,
а таксама прадстаўнікі мясцовых органаў улады,
перадае прэс-служба Прэзідэнта. Падчас кароткай
размовы перад мерапрыемствам кіраўнік дзяржавы
ўзгадніў прызначэнне намесніка старшыні Горацкага
райвыканкама Андрэя Камко кіраўніком Шклоўскага
раёна.
«Усе прысутныя тут разумеюць, наколькі вострае тое
пытанне, якое мы будзем
сёння абмяркоўваць, — пытанне забеспячэння нацыянальнай бяспекі, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. —
За мінулы год мы на сабе
ад чулі, як дэ струк тыў нае
інфармацыйнае ўздзеянне,
эканамічны, палітычны ціск,
якія ішлі з Захаду, уплывалі
на светапогляд нашых людзей і штурхалі некаторых з
іх фактычна на здраду ўласнаму народу. Заўсёды неабходна даваць такі адпор
падобным дзеячам, каб у
памяці ворага ён застаўся
на многія гады. І на гэта
здольная толькі ўсенародная абарона, калі мы ўсе
будзем абараняць сваю
зямлю».
Прэ зі дэнт ад зна чыў,
што прынятае 20 гадоў таму ра шэн не аб ства рэн ні
тэ ры та ры яль най аба ро ны
за гэ тыя га ды пацвер дзіла сваю мэтазгоднасць і ён

перакананы, што паступіў
правільна.
Паводле слоў кіраўніка
дзяржавы, аб'яднанне мясцовых уладаў з насельніцтвам умацоўвае здольнасць
кра і ны про ці дзей ні чаць
знешнім і ўнутраным пагрозам. «У пытаннях развіцця
тэрытарыяльнай абароны
мы зрабілі нямала: як ваен ныя мне дак лад ва юць,
удасканалены спосабы выканання задач, забяспечана
ўзгодненасць дзеянняў розных сілавых структур, павышана аператыўнасць, устойлівасць сіс тэмы кіравання
тэрытарыяльнай абаронай.
Праводзіцца мэтанакіраваная падрыхтоўка службовых
асоб — ад губернатараў да
камандзіраў рот і радавых
бай цоў тэ ры та ры яль ных
войскаў», — перадае словы
Аляксандра Лукашэнкі яго
прэс-служба.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў пачатку тыдня
на вед ваў прад пры ем ства

Эфектыўная эканоміка

Інвестыцыі
і холдынг —
будучыня
«Івацэвічдрэва»
Прэм'ер-міністр
Раман ГАЛОЎЧАНКА азнаёміўся
з работай ААТ «Івацэвічдрэў»
На прадпрыемстве, што выпускае драўнянастружкавыя пліты і мэблю, Раману
Галоўчанку паказалі, як працуе вытворчасць. Кіраўнік Саўміна адзначыў эфектыўнасць работы завода. «Попыт вельмі вялікі на прадукцыю. Рынак расце,
аб'ёмаў ужо цяпер не хапае, нягледзячы
на тое, што гэта досыць магутная вытворчасць. Трэба яе павялічваць фак тычна
ў два разы», — перадае словы прэм'ерміністра прэс-служба ўрада.
На яго думку, нават з павялічанымі аб'ёмамі
будзем здольныя спажыць усю прадукцыю таварыства ўнутры краіны. «Гэта цяпер вузкае
месца, якое неабходна пашыраць. Сёння вырашалі, як можна найбольш хутка рэалізаваць
інвестыцыйны праект і запусціць новую вытворчасць на плошчах «Івацэвічдрэва», — адзначыў
кіраўнік Саўміна.
Яшчэ адной тэмай размовы стала рэалізацыя холдынгавага праекта, на чале якога будзе
«Івацэвічдрэў».
Паводле слоў Рамана Галоўчанкі, прапануецца засяродзіцца на тым, каб кіруючая кампанія галоўным чынам займалася ўкараненнем сучасных метадаў і тэхналогій кіраўніцкага
ўліку. «Акцэнтаваць увагу на тым, каб прадпрыемствы не страчвалі грошы, напрыклад,
на недахопах ва ўліку матэрыялаў, у рабоце з
кліентамі. У збыце і продажах пакінуць вялікую
долю самастойнасці, каб кожны адказваў сам
за сябе, асабліва на фоне рынку, што расце. Замкнуць на сабе неабходна толькі цэнтралізацыю
тых вялікіх аб'ёмаў сыравіны, якая спажываецца ўсімі прадпрыемствамі холдынга», — дадаў
прэм'ер-міністр і заўважыў, што падыходы пакуль дыскусійныя.

па вытворчасці стралковай
зброі і бо еп ры па саў. Да
іх ства рэн ня як раз і падштурх нула не аб ход насць
ума цоў ваць ма тэ ры яльна-тэхнічную базу войскаў
тэрытарыяльнай абароны.
«У вы пад ку кан флік ту
кожны двор, кожны дом,
галава сям'і, па меншай
ме ры, па він ны здо лець
абараніць сваю сям'ю, сябе і, натуральна, усе разам тую зямлю, тэрыторыю, на якой яны жывуць.
Вось гэта будзе ўсенародная аба ро на», — ска заў
Аляксандр Лукашэнка.
Паводле яго слоў, узровень падрыхтоўкі кіраўнікоў на месцах мае асаблівую значнасць у пытаннях
тэрытарыяльнай абароны.
Ад таго, наколькі поўна яны
валодаюць станам спраў з
падрыхтоўкай сваіх падначаленых, ведаюць задачы і
спосабы арганізаваць іх выкананне, залежыць агульны
поспех у арганізацыі тэрытарыяльнай абароны. «Генеральны штаб, кіраўніцтва
арміі і краіны дапамогуць
вам, і ваенных дашлём для
сувязі і дапамогі ў кіраванні
арганізацыяй работы тэрытарыяльнымі войскамі. Але
гэта будзе адзін-два чалавекі. Хутчэй за ўсё, можа быць
нават кантралёр. Нам самім

на месцах — старшыням
райвыканкамаў і аблвыканкамаў — трэба навучыцца
ваяваць. Трэба ведаць свае
аб'ек ты, якія вы будзеце
ахоўваць, ведаць кожнага
чалавека ў твар», — заўважыў Прэзідэнт.
Таксама кіраўнікі на месцах павінны забяспечыць
хуткую мабілізацыю грамадзян, якія падлягаюць мабілізацыі, звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы таксама закрануў тэму забяспечанасці транспартнымі сродкамі падчас мабілізацыі —
усе кі раў ні кі прад пры емстваў, дзе та кая тэх ні ка


Каментарый

сканцэнтравана, у мірны час
павінны ведаць, што гэтая
тэхніка падлягае мабілізацыі, адзначыў Прэзідэнт.
«Сло вам, у лю бы момант прыехалі, паднялі па
тры во зе, трое су так — і
ўсё на месцах, ахоўваюць
тыя аб'екты, якія трэба тут
ахоў ваць, — пад су ма ваў
Аляксандр Лукашэнка. —
Да гэтага ў краіне ўсе павінны рыхтавацца пасля сённяш ня га ме ра пры ем ства.
Адна з мэт сустрэчы — даць
сігнал на месцы, каб яны
падобным чынам у кожнай
зоне (у нас іх 7), у кожным
раёне былі гатовыя адмабілізавацца ў той тэрмін,

у тэму

Камандна-штабныя вучэнні з удзелам
войскаў тэрытарыяльнай абароны пройдуць у хуткім часе ў Гродзенскай вобласці.
Яны працягнуць серыю вучэнняў, якія ўжо
адбыліся ў Магілёўскай вобласці і цяпер
праходзяць у Брэсцкай вобласці. Пра гэта паведаміў журналістам міністр абароны Віктар ХРЭНІН па выніках сустрэчы з
удзелам кіраўніка дзяржавы ў Шклоўскім
райвыканкаме, перадае БелТА.
Паводле слоў кіраўніка ведамства, адной з важных задач для тэрытарыяльнай
абароны з'яўляецца павышэнне навучанасці, зладжанасці дзеянняў войскаў. Для гэтага ў 2020 годзе было праведзена 50 мерапрыемстваў, сёлета — ужо 37.

у які будзе прынята рашэнне
Прэзідэнтам. Каб усе пачулі адсюль, з гэтага кабінета,
сігнал да таго, што ўсе павінны быць гатовыя».
Прэзідэнт звярнуў увагу,
што галоўным памочнікам
ула ды ў тэ ры та ры яль най
абароне з'яўляюцца мясцовыя органы ваеннага кіравання — ваенныя камісарыяты. Аляксандр Лукашэнка
расказаў, што некалькі гадоў таму яму прапаноўвалі
перадаць іх у падпарадкаван не мяс цо вых ор га наў
улады. Прэзідэнт не прыняў
гэтыя прапановы, каб не
ламаць сістэму, якая добра
працуе.

Такса ма знач ным ме ра пры ем ствам
падрыхтоўкі Узброеных Сіл будзе вучэнне
«Захад-2021» у верасні гэтага года, дзе
плануецца задзейнічаць і войскі тэрытарыяльнай абароны.
Віктар Хрэнін звярнуў увагу, што на
стварэнне эфектыўнай сістэмы тэрытарыяльнай абароны спатрэбілася каля 20 гадоў. «Самае харак тэрнае — стаўленне
людзей да гэтых пытанняў. Я не чуў, каб
хтосьці паскардзіўся ці сказаў «не хачу»,
«не буду» выконваць задачы. Наадварот,
людзі ідуць з ахвотай, у іх гараць вочы,
яны разумеюць, што будуць абараняць
сваіх родных і блізкіх, свой кавалак зямлі,
а ў цэлым — нашу краіну», — падкрэсліў
міністр абароны.

Парламенцкі дзённік

ШЫРОКАЯ ГЕАГРАФІЯ ПЫТАННЯЎ
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў паўдзельнічалі ў міжнароднай анлайн-канферэнцыі «Беларусь і Кітай: агульная траекторыя развіцця». Арганізаваў мерапрыемства
і рабочую пляцоўку Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. На сустрэчы абмеркавалі ўплыў сучаснай
міжнароднай абстаноўкі на беларуска-кітайскае супрацоўніцтва і сумесныя меры па супрацьдзеянні выклікам
і пагрозам.
Старшыня Пастаяннай камісіі па заканадаўстве Палаты прадстаўнікоў Святлана
ЛЮБЕЦКАЯ адзначыла, што
арыенціры развіцця Беларусі і Кітая ў многім супадаюць.
«На шы кра і ны вы сту па юць
за захаванне прынцыпу неўмяшальніцтва ва ўнутраныя
справы, павагу да інтарэсаў
суверэнных дзяржаў, што сёння як ніколі ак туальна. Мы
ўпэўненыя, што толькі на гэтай аснове магчыма будаваць
узаемавыгадныя адносіны і
вырашаць пытанні сусветнага
парадку дня», — заявіла парламентарый.
Святлана Любецкая паведаміла, што парламентарыі
дзвюх краін дасягнулі дамоўленасці павысіць узровень партнёрства ад рабочай групы да
міжпарламенцкай камісіі. Яна
падкрэсліла, што значнай тэмай для сумеснай дэпутацкай
работы з'яўляецца прасоўванне ініцыятыў у сферы інфармацыйнай бяспекі на міжнародных пляцоўках.
Над звы чай ны і Паў намоц ны Па сол КНР у Бела ру сі Се СЯ А ЮН у сва ім
вы ступ лен ні ад значыў, што
су пра цоў ніц тва дзвюх краін прыносіць значныя вынікі
для народаў. Па яго словах,
развіццё беларуска-кітайскіх
адносін характарызуецца пяццю асаблівасцямі. Па-першае,

па лі тыч ныя ўза е ма ад но сі ны
бесперапынна ўзмацняюцца.
Па-другое, гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва захоўвае
добрую дынаміку. Нягледзячы на пандэмію, аб'ём тавараабароту летась паказаў рост
амаль на 11 %. Са студзеня
да красавіка 2021 года экспарт і імпарт тавараў склалі
1 мільярд 250 мільёнаў долараў, павялічыўшыся на 58 % у
параўнанні з мінулым годам.
Трэці фактар — гуманітарныя
абмены, чацвёрты — міжрэгіянальнае супрацоўніцтва. Пятая асаблівасць, як рэзюмаваў
пасол, — узаемная дапамога
і абмен вопытам у барацьбе з
каранавіруснай інфекцыяй.
«Кітайска-беларускае супрацоўніцтва мае вялізны патэнцыял і шырокія перспектывы развіцця. Перад Кітаем
і Беларуссю стаіць агульная
задача — абарона свайго суверэнітэту, бяспекі і міжнароднай
справядлівасці. Сёння мы жывём у перыяд, калі нябачныя за
стагоддзі перамены і эпідэмія
накладваюцца, пераплятаюцца. Свет уступіў у перыяд узрушэнняў і карэнных змен», —
дадаў Се Сяаюн.
На думку дыпламата, сяброўства паміж краінамі заключаецца ў блізкасці народаў, а
тая, у сваю чаргу, зыходзіць з
блізкасці сэрцаў.

Алег МАКАРАЎ, дырэктар
Беларускага інстытута стратэ гіч ных да сле да ван няў,
выказаў меркаванне, што ў
аснове новых адносін павінны
ляжаць не толькі прагматычныя выгоды ад гандлю, але і
элементы духоўнай падтрымкі,
адзінства, блізкасці палітычных
ідэалаў, сацыяльных стандартаў. На гэтым базісе неабходна
будаваць узаемныя адносіны.
«Вопыт беларуска-кітайскага супрацоўніцтва паказвае,
што дзве розныя па маштабе
дзяржавы маюць каласальны
патэнцыял для ўзаемавыгадных адносін, сумеснага рэагавання на сістэму змянення міжнароднай абстаноўкі. Прыярытэтам у адносінах нашых краін
з'яўляецца далейшае пераадоленне наступстваў пандэміі і
адаптацыя да новых адносін
паміж краінамі», — сказаў ён.
***
Пра тое, што ў міжнародных
адносінах назіраецца асаблівая напру жанасць, гаварылі
і на анлайн-семінары Парламенцкай асамблеі АБСЕ на
тэму «Празрыстасць і прадказальнасць у ваенных пытаннях:
роля АБСЕ». Ад Беларусі на
сустрэчы прысутнічалі члены
Пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Ігар Мартынаў і Яўген
Зайцаў.
Па словах намесніка старшыні Пастаяннай камісіі па
нацыянальнай бяспецы Ігара МАРТЫНАВА, тэматыка
семінара неад'емна звязана
з Хельсінскім заключным актам, падпісаным у 1975 годзе.
У дакуменце адлюстравана,

як павінна будавацца ўзаемадзеянне краін у шматлікіх
галінах — эканоміцы, палітыцы, прававой, гуманітарнай і
ваеннай сферах. Але ўсё, што
адбываецца вакол нашай краіны цяпер, і тое, што прапісана ў
акце, як дадае дэпутат, значна
адрозніваецца.
«Калі возьмем замацаванне
вынікаў Другой сусветнай вайны. Было дакладна прапісана
неўмяшальніцтва ва ўнутраныя
справы краін і тэрытарыяльная
цэласнасць дзяржаў. Сёння мы
бачым яўныя спробы перагляду вынікаў Другой сусветнай
вайны і тэрытарыяльнай цэласнасці краін, — кажа Ігар
Мартынаў. — Другое пытанне — эканамічная сфера. У акце прапісаны пытанні, што датычацца гандлю, эканамічных
адносін, мірнага ўрэгулявання
працэсаў. Мы бачым, як сёння
гэта рэгулюецца: нас атакуюць
санкцыямі, хутка саб'ёмся з іх
ліку».
Парламентарый дадае, што
ў дакуменце вызначана, як павінны развівацца ўзброеныя сілы краін.
«Нас апошнім часам асабліва папракаюць, калі мы кожныя
два гады праводзім сумесныя
ваенныя вучэнні з Расійскай
Федэрацыяй, што мы не адкрытыя, нешта хаваем, манім.
Мы заўсёды запрашаем назіральнікаў на вучэнні, паказваем колькасць бакоў, асабовага
складу. Мы заўсёды адкрытыя.
Але ў адказ мы бачым, што адбываецца вакол нашых граніц і
як павялічваецца інтэнсіўнасць
вучэнняў», — акцэнтаваў увагу
дэпутат.
Марыя ДАДАЛКА.

