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Тра ды цый ны прэс-тур па Бе ла ру сі 

стар та ваў эк скур сі яй у най ста ра-

 жыт ней шы го рад кра і ны По лацк 

і адзін з са мых ма ла дых — На ва-

 по лацк. Трыц цаць хві лін яз ды 

і больш за 1000 га доў гіс то рыі па-

між дву ма га ра да мі.

У аў то рак жур на ліс ты на ве да лі сем 

аб' ек таў Ві цеб шчы ны — і гэ та не са мы 

на сы ча ны дзень пра гра мы! Па ча ло ся 

ўсё з эк скур сіі ў По лац кім Спа са-Еф ра-

сін неў скім ма нас ты ры, у якім жы вуць 

125 на сель ніц. Рэ стаў ра цы яй Спа са-

Пра аб ра жэн ска га хра ма ХІІ ста год дзя 

зай ма лі ся бе ла рус кія і ра сій скія спе-

цы я ліс ты.

Да лей у пра гра ме — дэ гус та цыя 

пра дук цыі По лац ка га ма лоч на га кам-

бі на та, які ў су ткі пе ра пра цоў вае звыш 

450 тон ма ла ка. На вы бар для гас цей 

— ке фір, ёгур ты, дэ сер ты. Мая су сед-

ка па ста ле ад зна чы ла якасць бе ла-

рус ка га бу тэ ля ва на га ма ла ка: «Смак 

са праўд на га, у нас не та кое! Як у дзя-

цін стве!» Яе ка ле га з Пі це ра, не ад ры-

ва ю чы ся ад дэ гус та цыі, ка мен та ваў 

тэ ле ві зій ні кам, што ў го ра дзе на Ня ве 

бе ла рус кая пра дук цыя на пол ках ма-

га зі наў не за трым лі ва ец ца.

На прэ зен та цыі пра дук цыі кі раў-

ніц тва прад пры ем ства ад каз ва ла на 

пы тан ні гас цей. Жур на ліс ты да ве да лі-

ся, што сён ня экс парт у Ра сію скла дае 

23 %, а ўво гу ле на за меж ны ры нак, які 

на ліч вае 14 кра ін све ту, па стаў ля ец ца 

да 50 % пра дук цыі кам бі на та. Ці ка ві лі-

ся гос ці аб ме жа ван ня мі ўво зу пра дук-

цыі ў Ра сію і тым, як праб ле му мож на 

вы ра шыць.

Асаб лі ва на тхняль ным стаў 

не вя лі кі кан цэрт ар ган най му зы кі 

ў Са фій скім са бо ры По лац ка. 

Не па кі ну ла абы яка вы мі гас цей 

і су стрэ ча з «га ла вой, якая 

раз маў ляе» ў По лац кім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ це.

Да лей гос ці на кі ра ва лі ся ў На ва-

по лацк. У го ра дзе жы ве больш за 

108 ты сяч ча ла век, амаль дзя ся тая част ка 

на сель ніц тва — ра бот ні кі ААТ «Наф-

 тан». Эк скур сіі на прад пры ем ства па пя-

рэд ні чаў ві зіт у му зей гіс то рыі і куль ту ры 

го ра да. Ра сі ян ча ка лі і пер шыя бу даў ні кі 

го ра да наф та ві коў — Пётр Та ран да і 

Ана толь Гу шча.

Куль мі на цы яй дня стаў ві зіт на наф-

та пе ра пра цоў чы за вод «Наф тан», які 

ў лю тым 2018-га ад зна чыў 55-год дзе. 

Пас ля на вед ван ня вы твор час ці гас цей 

за пра сі лі на прэс-кан фе рэн цыю з кі раў-

ні ка мі за во да. На пы тан не, якое ві се ла ў 

па вет ры, — як «Наф тан» рых ту ец ца да 

пад атко ва га ма неў ра Ра сіі? — ды рэк-

тар ад ка заў, што за вод пла нуе за вяр-

шыць ма дэр ні за цыю прад пры ем ства і 

на стро е ны на па зі тыў нае за вяр шэн не 

пе ра га во раў аб кам пен са цыі.

Пы та лі ся жур на ліс ты пра па стаў кі 

чор на га зо ла та з Ра сіі. Прад стаў ні кі 

«Наф та на» ад зна чы лі, што яны зба-

лан са ва ныя і ні я кіх аб ме жа ван няў не 

іс нуе.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Ві цеб ская воб ласць.

Прэс-турПрэс-тур

ГУ ЧАН НЕ АР ГА НА 
І СМАК ДЗЯ ЦІН СТВА

Чым Ві цеб шчы на здзіў ляе ра сій скіх жур на ліс таў

 Уражанні
Ста ні слаў ША ХАЎ, ка рэс пан дэнт ін фар ма цый на га агенц тва «Ба ш-

ін фарм» (Уфа):

— Мне вель мі спа да ба ла ся ар хі тэк ту ра. Я — гіс то рык, та му люб лю бу дын кі 

ХVІІІ—ХХ ста год дзяў, раз на стай ныя рас коп кі, з вя лі кай аса ло дай на вед ваў 

комп лек сы По лац ка. На ват ады хо дзіў ад аў то бу са, ка лег, каб яшчэ кры ху па-

фа та гра фа ваць. На мой по гляд, на на бя рэж най не ха пае інф ра струк ту ры, каб 

мож на бы ло поў нас цю ўба чыць ве ліч ны Са фій скі са бор. Я ў гэ тым са бо ры ўпер-

шы ню за ўва жыў ад мет насць, што мож на бы ло спус ціц ца ўніз і там па ха дзіць. 

Яшчэ мне вель мі спа да ба ла ся акус ты ка па бу до вы. Ка лі на ін стру мен тах гра лі 

му зы кан ты, я спе цы яль на прай шоў па ўсім са бо ры, каб па слу хаць гу чан не.

Ігар КА МІ САР ЧЫК, RІА56.ru — рэ гі я наль нае ін фар ма цый нае агенц тва 

Арэн бург скай воб лас ці:

— Я з Арэн бур га, наш го рад так са ма спе цы я лі зу ец ца на наф та вай і га за вай 

пра мыс ло вас ці. Та му за ці ка віў му зей гіс то рыі На ва по лац ка. Па ка за на, як фак-

тыч на на пус тым мес цы вы рас го рад. Я гэ та па раў ноў ваю з ма ім Арэн бур гам, 

гэ та па доб на на яго гіс то рыю. Вель мі цу доў на, што вы за хоў ва е це гэ ту спад-

чы ну і па мя та е це ве тэ ра наў, якія ка лісь ці бу да ва лі го рад.

Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды

Глуск мя няе імідж
Стар шы ня Глус ка га рай вы-

кан ка ма Сця пан ЧА ЧУ ХА ад-

ка заў на пы тан ні «Звяз ды».

— Сця пан Ула дзі мі ра віч, рас-

ка жы це пад ра бяз ней пра тыя 

пра ек ты, над які мі вы за раз пра-

цу е це. На коль кі су час ны мі ста-

нуць ва шы га лоў ныя ўста но вы 

аду ка цыі?

— Гэ та са цы яль на важ ныя аб' ек ты, і ўжо даў но на спе-

ла не аб ход насць пры вес ці іх у на леж ны стан. Сё ле та ў

сту дзе ні дзя ку ю чы фі нан са вай пад трым цы Ма гі лёў ска га

абл вы кан ка ма зда лі ба сейн, які функ цы я нуе пры гім на зіі. 

Сён ня яго на вед ва юць усе дзет кі, уклю ча ю чы са на тор ную 

шко лу-ін тэр нат і Вес наў скі дом-ін тэр нат, а па ве ча рах і ў 

вы хад ныя дні ўсе жы ха ры ра ё на. Ад ра ман та ва лі фа са ды 

гім на зіі і пер шай шко лы. У гім на зіі быў ад ноў ле ны пе ра-

ход па між ба сей нам і ву чэб ным кор пу сам, які зна хо дзіў ся 

ў не зда валь ня ю чым тэх ніч ным ста не. За раз гэ та га ле рэя 

ста ла ўпры га жэн нем гім на зіі — тут шмат кве так і кар цін. 

Вы клад чы ца гім на зіі вель мі та ле на ві тая мас тач ка.

За раз за кошт срод каў Су свет на га бан ка раз віц ця гім-

на зія і ся рэд няя шко ла № 2 зме няц ца да не па зна валь нас ці. 

Пра ду гле джа ны ра монт да ху, за ме на вок наў, дзвя рэй. У 

спе цы я лі за ва ных ка бі не тах фі зі кі, ін фар ма ты кі, хі міі бу дзе 

за ме не на тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не. Па гім на зіі ўсе пад-

рых тоў чыя ста дыі ўжо прой дзе ны, вы зна ча ны пад рад чык, і 

на пра ця гу ся мі ме ся цаў яна па він на быць ад ра ман та ва ная. 

У пла нах на ба зе гім на зіі ства рыць пля цоў ку для ганд бо ла. 

— На ба зе кі на тэ ат ра «Ары ён» пла ну ец ца ства рыць 

шмат функ цы я наль ны куль тур на-за баў ляль ны цэнтр. 

Што ён бу дзе з ся бе ўяў ляць?

— Кі на тэ атр быў па бу да ва ны ў 80-я га ды і ўжо ма раль-

на са ста рэў. Плюс наш Дом куль ту ры, яко му ўжо амаль 

60 га доў, не ад па вя дае па тра ба ван ням ча су. Мы вы ра шы лі 

два гэ тыя аб' ек ты аб' яд наць і зра біць су час ны комп лекс. 

Гу бер на тар воб лас ці Ула дзі мір Да ма неў скі нас у гэ тым 

пад тры маў. Ужо вы дзе ле ны гро шы на пра ект на-каш та-

рыс ную да ку мен та цыю. Вы ра ша на пе ра мяс ціць у гэ ты 

комп лекс і загс, які зна хо дзіц ца за раз у вёс цы Хвас та ві чы 

ў не пры ста са ва ным для яго мес цы — бу дын ку сель са ве та. 

У нас шмат та ле на ві тых дзя цей, якія пры во зяць з роз ных

кон кур саў і фес ты ва ляў уз на га ро ды. З імі пра цу юць

та ле на ві тыя ха рэо гра фы Сня жа на Карж нё ва і Ма ры на 

Ру да бе лец, іх вы ха ван цы па каз ва юць доб рыя вы ні кі ў 

ме жах рэс пуб лі кі. Ня даў на вось пры вез лі ўзна га ро ды за 

пер шыя мес цы. Таму ў бу дын ку з'я віц ца і за ла для ха рэа-

гра фіі. Ра бот ні кам куль ту ры на огул бу дзе вель мі зруч на 

пра ца ваць у но вых умо вах. 

— Вы ўзна чаль ва е це ра ён не так даў но, з са ка ві ка 

гэ та га го да. Але гэ та ўжо да стат ко вы час, каб пад вес ці 

ней кія вы ні кі.

— Ка лі я толь кі прый шоў, па чы наў з доб ра ўпа рад ка-

ван ня тэ ры то рыі. Па кла лі ас фальт па ву лі цы Са вец кай, на 

стан якой доў га скар дзі лі ся лю дзі. Ад ра ман та ва лі да ро гу 

ка ля цэнт раль на га рын ку: там бы ла яма на яме. Ра ён ную 

Дош ку го на ру ўста ля ва лі на пло шчы пе рад рай вы кан ка-

мам, каб лю дзі змаг лі па ды сці і па гля дзець, кім мы га на-

рым ся. Ра ней яна зна хо дзі ла ся ў фае рай вы кан ка ма і яе 

амаль ні хто не ба чыў. Дзесь ці ага ро джу па ста ві лі, тра ту-

ар ную да рож ку па кла лі. Ад кры лі дзі ця чую ка вяр ню, каб 

жы ха рам бы ло ку ды з дзець мі сха дзіць. Па ча лі бу да ваць 

20-ква тэр ны дом. На вёс цы так са ма на во дзім па ра дак. 

Да хі, ага ро джы, фа са ды — трэ ба, каб усю ды бы ло пры го-

жа. Фі нан саў на ўсе не ха пае, трэ ба эка но міць і за раб ляць 

гро шы. Але мы ба чым, у якім кі рун ку трэ ба раз ві вац ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Біз нес-парт нёр стваБіз нес-парт нёр ства

Біз нес ме ны з Ка рэ ліі аб мяр коў ва юць 
у Мін ску су мес ныя пра ек ты

У Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла це на 

су стрэ чы з дэ ле га цы яй Рэс пуб лі кі Ка рэ лія шу ка лі 

маг чы мас ці па вы шэн ня та ва ра аба ро ту ра сій ска га 

рэ гі ё на і на шай кра і ны.

У ка рэль скую дэ ле га цыю ўвай шлі прад стаў ні кі кам-

па ній аг ра пра мыс ло ва га комп лек су (ры ба вод ства, на-

рых тоў ка ягад, са да ві ны), хар чо вай, гор на зда быў ной 

і ка ме не ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці, дрэ ва ап ра цоў кі і 

ін шых сфер.

У рам ках ві зі ту так са ма ад бы ла ся су стрэ ча прад стаў ні-

коў Ін жы нер на га цэнт ра па жар най ро ба та тэх ні кі «Эфер» з 

го ра да Пет ра за вод ска з кі раў ніц твам МНС Бе ла ру сі.

— Цэнтр з'яў ля ец ца аў та рам рас пра цо вак у га лі не ро-

ба та тэх ні кі для па жа ра ту шэн ня і дат чы каў вы зна чэн ня 

ача гоў уз га ран ня. Гэ тая пра дук цыя не мае ана ла гаў у 

кра і нах СНД, і мы спа дзя ём ся на яе па стаў кі ў Бе ла русь, — 

ска заў прэм' ер-мі ністр ура да Рэс пуб лі кі Ка рэ лія па 

пы тан нях эка но мі кі Дзміт рый РА ДЗІ ВО НАЎ.

На пра ця гу трох дзён дэ ле га цыя ра сій ска га рэ гі ё на 

на ве да ла не каль кі пра мыс ло вых прад пры ем стваў, у тым 

лі ку МАЗ, а так са ма пад пі са ла шэ раг кант рак таў.

Сён ня дэ ле га цыя Рэс пуб лі кі Ка рэ лія су стра ка ец ца з 

Прэ зі дэн там Бе ла ру сі.

Ган на ЮН ЧЫЦ.
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Ба ляс лаў Пірш тук з за да-

валь нен нем ад зна чыў, што 

ад но сі ны з чэш скі мі ка ле-

га мі на бы ва юць па зі тыў ны 

і ды на міч ны ха рак тар.

Ві цэ-спі кер аха рак та ры-

за ваў ад но сі ны з чэш скі мі 

дэ пу та та мі на між на род ных 

пля цоў ках як доб рыя і па-

дзя ка ваў ім за пад трым ку 

пад час па ся джэн ня Пар ла-

менц кай асамб леі АБ СЕ,

якое ад бы ло ся ў лі пе ні 

2017 го да ў Мін ску.

На мес нік стар шы ні Па ла-

ты прад стаў ні коў за кра нуў 

так са ма тэ му са дзей ні чан ня 

раз віц цю эка на міч ных су вя-

зяў па між кра і на мі. «Бе ла-

рус кі бок вель мі за ці каў ле-

ны, каб рас лі тэм пы ганд-

лё ва-эка на міч на га і іна ва-

цый на га су пра цоў ніц тва, — 

ска заў ён. — У нас з'я ві ла ся 

пэў ная ста ноў чая ды на мі ка 

за апош нія два-тры га ды, 

але ра ней па каз чы кі бы лі 

больш важ кі мі, гэ та зна-

чыць, што па тэн цы ял вы-

шэй шы».

Ба ляс лаў Пірш тук вы ка-

заў за да во ле насць рос там 

до лі вы со ка тэх на ла гіч ных 

па слуг ва ўдзель най ва-

зе ўза ем на га ганд лю. Ён 

пад крэс ліў за ці каў ле насць 

у ства рэн ні су мес ных вы-

твор час цяў, у су пра цоў-

ніц тве ў га лі не энер ге ты кі, 

транс пар ту, пра мыс ло вас ці, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, 

ту рыз ме.

«У на ступ ным го дзе ў 

кан цы кра са ві ка — па чат-

ку мая мы пра вя дзём кан-

фе рэн цыю па пад трым цы 

пра ек та эка на міч на га Шаў-

ко ва га шля ху, у якой, па 

па пя рэд ніх да ных, возь ме 

ўдзел 23 дзяр жа вы. За пра-

шаю ва шых ка лег, ду маю, 

гэ та бу дзе ці ка ва, бо тэ ма 

пра соў ван ня ідэі «Адзін по-

яс — адзін шлях» да стат ко-

ва ак ту аль ная для мно гіх 

дзяр жаў Еў ро пы, асаб лі ва 

для біз нес-струк тур», — 

анан са ваў ві цэ-спі кер.

Апроч ін ша га, пар ла-

мен та рыі аб мер ка ва лі тэ му 

між рэ гі я наль на га су пра цоў-

ніц тва. Ві цэ-спі кер пра па-

на ваў ак ты ві за ваць ра бо ту 

над су мес ны мі да ку мен та мі 

ў га лі не на ву кі, тэх на ло гій, 

аба ро ны ін вес ты цый, у сфе-

ры куль ту ры ме ма ран ду мам 

па між мі ніс тэр ства мі юс ты-

цыі дзвюх кра ін.

У сваю чар гу Да ні эль Паў-

лас вы ка заў упэў не насць, 

што гэ та су стрэ ча, як і бу-

ду чыя, за клад ва юць асно ву 

доб рых су вя зяў па між Чэ хі-

яй і Бе ла рус сю. «У су час ным 

све це шмат праб лем, але я 

пе ра ка на ны, што су пра цоў-

ніц тва па між на ро да мі — за-

лог па ляп шэн ня сі ту а цыі, — 

ска заў ён. — У мі ну лым у нас 

бы ло шмат агуль ных тэм, і 

пас ля апош ніх пар ла менц кіх 

вы ба раў у Чэ хіі наш урад на-

стро е ны на ад наў лен не бы-

лых ад но сін».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

ВЯС НА ЎЗІМ КУ
Бе ла рус ка-чэш скае між пар ла менц кае су пра цоў ніц тва на бы вае но вае ды хан не

Учо ра ў Па ла це прад стаў ні коў ад бы ла ся су стрэ ча 

на мес ні ка стар шы ні ніж няй па ла ты бе ла рус ка га 

пар ла мен та Ба ляс ла ва ПІРШ ТУ КА з чэш скай 

дэ ле га цы яй на ча ле з дэ пу та там ніжняй па ла ты 

пар ла мен та Чэш скай Рэс пуб лі кі, кі раў ні ком 

чэш ска-бе ла рус кай між пар ла менц кай гру пы 

друж бы Да ні э лем ПАЎ ЛА САМ.


