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Ме на ві та яны, па чар зе, вы цяг ва лі з ча роў на га ка пе лю ша 

шчас лі выя ку по ны, агуч ва лі проз ві шчы бу ду чых ула даль ні каў 

пры зоў — з Брэст чы ны, Ві цеб шчы ны, Го мель шчы ны...

Зра зу ме лае хва ля ван не ўзнік ла, ка лі чар га дай шла да 

Мін ска, бо Люд мі ла Яў ге наў на, якая вы цяг ва ла ку пон, на-

пэў на ж, ха це ла б вы цяг нуць свой (і шанц гэ та кі быў). Але... 

«Ка ра лё нак... Ге ор гій, — за чы та ла яна проз ві шча, і ў Ге ор гія 

Ге ор гі е ві ча, які ся дзеў амаль што на су праць, у здзіў лен ні 

стаў вы цяг вац ца твар... Як і ў ін шых пры сут ных, бо па доб ных 

сюр пры заў, зда ец ца, яшчэ не бы ло!

Та кім чы нам, па да рун ка вы сер ты фі кат уні вер ма га 

«Бе ла русь» на су му 100 руб лёў вый гра лі:

Ва сіль Ва сі ле віч Ду да рэ віч, в. Но вая Мыш Ба ра на віц-

ка га ра ё на Брэсц кай воб лас ці;

Га лі на Ула дзі мі ра ўна Ці ха нен ка, г. Чаш ні кі Ві цеб скай 

воб лас ці;

На тал ля Вік та раў на Пу га чэў ская, г/п Ак цябр скі Го-

мель скай воб лас ці;

Іры на Кан стан ці наў на Кун цэ віч, в. Дуб на Мас тоў ска га 

ра ё на Гро дзен скай воб лас ці;

Ган на Сця па наў на Ту ні ло віч, г/п Глуск Ма гі лёў скай 

воб лас ці;

Ле а ка дзія Кан стан ці наў на Ба лаш ка, г. Ва ло жын Мін-

скай воб лас ці;

Ге ор гій Ге ор гі е віч Ка ра лё нак, г. Мінск.

Су пер прыз — па да рун ка вы сер ты фі кат на су му 

300 руб лёў уні вер ма га «Бе ла русь» — вый гра ла Лю боў 

Кан стан ці наў на Сы ра кваш ка з в. Бра дзец Бя рэ зін ска га 

ра ё на Мін скай воб лас ці.

...Ся род звяз доў скіх пры зоў, на жаль, не ква тэ ры ў ста-

лі цы, не аса бня кі на На ра чы (дой дзе, маг чы ма, і да іх), не 

аў та ма бі лі... Гэ тым ра зам — гро шы, якія, спа дзя ём ся, да па-

мо гуць шчас ліў чы кам спраў дзіць пэў ныя ма ры, ку піць са бе 

што-не будзь — на доб ры ўспа мін.

Тым жа, ка го ўда ча аб мі ну ла, яшчэ раз ска жам: не за-

сму чай це ся, вы піс вай це га зе ту, да сы лай це карт кі. Шанц на 

вый грыш заў сё ды ёсць. Ва ўся кім ра зе ся род ула даль ні каў 

сер ты фі ка таў мы не су стрэ лі зна ё мых проз ві шчаў: усе, зда-

ец ца, вый гра лі ўпер шы ню?

Што ці ка ва — дык ся род шчас ліў чы каў ака за лі ся яшчэ і... 

мы. Як у анек до це: жон ка на дру гі дзень Ка ляд вяр та ец ца 

да до му пад ра ні цу і ў но вым фут ры. «Дзе ўзя ла?! — гроз на 

пы тае муж. — На ка ля да ва ла».

Вось і звяз доў цы ў той дзень сы хо дзі лі з пра цы з цу кер-

ка мі, смач ным да маш нім пе чы вам, ад мыс ло вы мі вер ша мі... 

Ад на толь кі роз ні ца — не мы ха дзі лі па ха тах з він ша ван ня мі-

па жа дан ня мі, гос ці (свя та ёсць свя та!) за ві та лі да нас.
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атры ман ня пры зоў: 8 (017) 263 66 73.

НАДЗЁННАЕ 16 студзеня 2019 г.2

За гэ ты час лаў рэ а та мі 

ста ла больш за 

200 ча ла век. Сё ле та 

па вя лі чы ла ся і коль касць 

пе ра мож цаў. Ка лі 

на па чат ку бы ло дзевяць 

ча ла век, то за раз 

пры знан не атры ма лі 

14 прад стаў ні коў 

твор чых пра фе сій — 

му зы кан таў, ар тыс таў, 

пісь мен ні каў, мас та коў, 

жур на ліс таў... Мно гія з іх 

пра дэ ман стра ва лі свае 

твор чыя ра бо ты пе рад 

па чат кам цы ры мо ніі.

На род ны май стар з Іў еў ска-

га ра ё на Ве ра ЧУ РЭЙ НА прэ-

зен та ва ла ўні каль ныя вы ра бы з 

са лом кі. Звяр тае на ся бе ўва гу 

не звы чай ны бу сел на доў гіх на-

гах. У гэ тай ра бо це Ве ра Паў-

лаў на ўпер шы ню ска рыс та ла 

асо бы стыль уклад кі са лом кі — 

у вы гля дзе пя лёст каў. На зга-

да ную ра бо ту спат рэ бі ла ся паў-

та ра ме ся ца, пры чым жан чы на 

пра цуе ўвесь дзень, да поз ня га 

ве ча ра. Тво ры май стры хі па бы-

ва лі на вы стаў ках у Поль шчы, 

Га лан дыі, ЗША, Ра сіі, Укра і не, 

кра і нах Пры бал ты кі. Ве ра Чу-

рэй на пла нуе зра біць ка лек цыю 

ка пе лю шоў і па кі нуць у спад чы-

ну сва ёй ма лой ра дзі ме.

— Ма лая ра дзі ма — гэ та і ёсць 

на шы та ле на ві тыя лю дзі, і мы імі 

га на рым ся, — пад крэс ліў стар-

шы ня Гро дзен ска га абл вы кан-

ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ. — 

Ду хоў ны па ча так заў сё ды меў 

пе ра ва гу ў на шай кра і не, у тым 

лі ку і на Гро дзен шчы не, і мы за-

хоў ва ем тра ды цыі пад трым кі 

нось бі таў твор час ці. Што год зна-

хо дзім но вых зо рак, якія не толь кі 

са ма рэа лі зу юц ца, яны ра ду юць 

усё гра мад ства, ста но вяц ца пры-

кла дам для мо ла дзі ў ад но сі нах 

да слу жэн ня сва ёй зям лі.

У лі ку та кіх іні цы я тыў ных 

лю дзей — клуб ны ра бот-

нік, кі раў нік узор най сту-

дыі тан ца Вер ця ліш каў ска га 

цэнт ра куль ту ры Ста ні слаў 

МАРОЗАЎ. Ле тась ён ар га ні-

за ваў і пра вёў най буй ней шы ў 

Гро дзен скім ра ё не тан ца валь-

ны фес ты валь, на які з'е ха ла-

ся ка ля 600 удзель ні каў. Ён лі-

чыць, што ба зай для ці ка вых 

ме ра пры ем стваў мо гуць стаць 

не толь кі куль тур ныя ўста но вы 

га ра доў, але і прос тыя клу бы, 

дзе іс ну юць ама тар скія ка лек-

ты вы, якія лю бяць сваю твор-

часць і дэ ман стру юць год ны 

ўзро вень.

На га да ем, што прэ мія за 

да сяг нен ні ў га лі не куль ту ры і 

мас тац тва што га до ва га кон-

кур су ўста ноў ле на ў го нар бы-

ло га стар шы ні Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма, Ге роя Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Дуб ко, а цы ры мо нія 

ўзна га родж ван ня пра хо дзіць у 

дзень яго на ра джэн ня. Ва ўра-

чыс тас ці тра ды цый на пры мае 

ўдзел уда ва Эма Ні чы па раў на 

Дуб ко. А сё ле та га на ро вы мі 

гас ця мі аб лас но га свя та ста лі 

ўдзель ні кі на род на га ся мей на га 

ан самб ля «Сва я кі» з Ваў ка выс-

ка га ра ё на. Ня даў на ка лек тыў 

атры маў зван не лаў рэ а та прэ-

міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі дзея чам 

куль ту ры «За ду хоў нае ад ра-

джэн не».

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

МАЙ СТРЫ СВА ЁЙ СПРА ВЫ
У Грод не 20-ы раз уру чы лі прэ мію імя Аляк санд ра Дуб ко

Так зва ная «зя лё ная» энер-

ге ты ка ў апош нія га ды раз-

ві ва ец ца ў на шай кра і не 

хут кі мі тэм па мі. До ля ад-

наў ляль ных кры ніц энер-

гіі (АКЭ) у ва ла вым аб' ёме 

па ліў на-энер ге тыч ных рэ-

сур саў ужо да сяг ну ла за-

пла на ва ных да 2020 го да 

6 %. У спе цы я ліс таў уз ні-

кае пы тан не — як зба лан-

са ваць раз віц цё ўсіх ві даў 

ге не ра цыі. У Мі ніс тэр стве 

энер ге ты кі пад рых та ва лі 

пра па но вы, якія ста лі ас но-

вай пра ек та но ва га ўка за.

Пра па на ва ныя зме ны на кі ра-

ва ны на па вы шэн не эфек тыў нас-

ці вы ка ры стан ня «зя лё най» энер-

гіі, зні жэн не фі нан са вай на груз кі 

на спа жыў цоў, больш шы ро кае 

пры мя нен не пе ра да вых тэх на ло-

гій і за ха ван не пры ваб нас ці ін вес-

ты цый у зга да ную сфе ру.

Ура дам бу дуць пры мац ца 

ме ры па да лей шай ап ты мі за-

цыі кош ту ад наў ляль най элект-

ра энер гіі, а так са ма па за бес-

пя чэн ні роў ных кан ку рэнт ных 

умоў у гэ тай сфе ры. Якія яшчэ 

зме ны ча ка юц ца, нам рас ка за ла 

на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі 

Воль га ПРУД НІ КА ВА.

ЗА ЛА ТЫЯ КІ ЛА ВА ТЫ
Прак ты ка пры мя нен ня за ко-

на аб ад наў ляль ных кры ні цах 

энер гіі па ка за ла, што з ча сам 

па ды хо ды трэ ба ўдас ка наль-

ваць, а аб' ек ты, якія ге не ры ру-

юць энер гію, па він ны раз ві вац-

ца на кан ку рэнт най асно ве. Ка лі 

па тра бу ец ца дзярж пад трым ка, 

то яна па він на ўліч ваць па трэ бы 

эка но мі кі і кра і ны ў цэ лым, ін та-

рэ сы ас тат ніх спа жыў цоў.

Сён ня ся рэд няя ца на куп-

лі энер гіі ад АКЭ ў пяць ра зоў 

вы шэй шая, чым кошт энер гіі, 

вы раб ле най на цеп ла вых элект-

ра стан цы ях. Але па коль кі тэх-

на ло гіі па тан не лі, ста ла больш 

па стаў шчы коў аб ста ля ван ня, 

ца на на «зя лё ную» энер гію мо-

жа зні жац ца. Та му трэ ба ўпа-

рад ка ваць ка э фі цы ен ты, па якіх 

яна вы куп ля ец ца. За мест па вы-

шаль ных пла ну юць пры мя няць 

па вы шаль ныя і сты му ля цый ныя 

ка э фі цы ен ты. Апош нія (іх вы-

зна чае Мі ніс тэр ства ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю) 

мо гуць быць і менш за адзін ку. 

До свед ра бо ты з прэ тэн дэн та мі 

на ства рэн не ўста но вак ка жа, 

што но выя ўмо вы, якія з'я вяц ца 

ў за ка на даў стве, іх за да валь ня-

юць.

ТОЛЬ КІ НО ВАЕ 
АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ

Ра ней у за ка на даў стве не 

быў кан крэ ты за ва ны мо мант, 

якое аб ста ля ван не дзяр жа ва 

па він на пад трым лі ваць. Та му 

на тэ ры то рыю кра і ны па ча лі 

ўво зіць ста рое аб ста ля ван не з 

Еў ро пы. Там пе ры яд суб сі да ван-

ня так са ма ў ся рэд нім скла даў 

дзесяць га доў. Ула даль ні кі та кіх 

уста но вак, каб не зай мац ца іх 

уты лі за цы яй, кры ху ма дэр ні за-

ва лі іх і пры во зі лі да нас.

Ця пер дзярж пад трым ка ў 

рам ках квот бу дзе толь кі на но-

вае аб ста ля ван не. Пры гэ тым 

па тра ба ван не аб вы ка ры стан ні 

но ва га аб ста ля ван ня не бу дзе 

рас паў сюдж вац ца на ўста ноў кі, 

якія ства ра юц ца па-за кво та-

мі — вы ключ на для энер ге тыч-

на га за бес пя чэн ня сва ёй гас па-

дар чай дзей нас ці.

І яшчэ. Но вы пра ект ука за 

дасць маг чы масць улас ні кам 

уста но вак АКЭ пе ра да ваць 

элект ра энер гію па дзяр жаў ных 

сет ках у па рад ку, які вы зна ча-

ец ца ўра дам кра і ны. Пы тан ні 

пе ра да чы элект ра энер гіі па між 

ін шы мі юры дыч ны мі асо ба мі па-

куль пра пра цоў ва юц ца.

СТРА ТЭ ГІЧ НАЯ 
ЗА ДА ЧА

Па коль кі Бе ла рус кая АЭС бу-

дзе вы да ваць элект ра энер гію па 

роў ным гра фі ку, важ на пры су-

тач ным пла на ван ні ўліч ваць ра-

бо ту «зя лё ных» уста но вак, каб 

не да пус ціць лі шак рэ сур саў. 

Та му пра ек там ука за пра пі са на 

на ступ ная нор ма: улас ні кі та кіх 

уста но вак па він ны што дзень ін-

фар ма ваць апе ра тыў ныя дыс-

пет чар скія ўпраў лен ні аб рэ жы-

ме сва ёй ра бо ты. Гэ та пра ві ла 

аб уза е ма дзе ян ні кры ніц энер гіі 

ра ней бы ло пра ду гле джа на і ў 

кан цэп цыі энер ге тыч най бяс пе-

кі і з'яў ля ец ца су свет най прак-

ты кай.

Лю бая дзяр жа ва, раз ві ва ю-

чы ад наў ляль ную энер ге ты ку, 

ста віць пе рад са бой пэў ныя 

за да чы, пад крэс лі ла Воль га 

Пруд ні ка ва. Ад ны вы ра ша юць 

пы тан ні энер ге тыч най бед нас-

ці, па крыц ця дэ фі цы ту элект-

рыч ных ма гут нас цяў ва ўмо вах 

ад сут нас ці тра ды цый ных ві даў 

па лі ва або вы со кіх цэн на іх, 

ін шыя — энер га за бес пя чэн ня 

цяж ка да ступ ных рэ гі ё наў, дзе 

ня ма сет ка вай інф ра струк ту ры. 

Ады гры ва юць ро лю і клі ма тыч-

ныя пы тан ні, вы ка нан не Па рыж-

ска га па гад нен ня. Ка лі ка заць 

аб на шай кра і не, то асноў най 

за да чай з'яў ля ец ца ды вер сі фі-

ка цыя па ліў на-энер ге тыч на га 

ба лан су. У перс пек ты ве мы 

па він ны ска ра чаць аб' ёмы вы-

ка ры стан ня вы кап нё вых ві даў 

па лі ва, гэ та нар маль ная стра-

тэ гіч ная за да ча, каб до ля да мі-

ну ю ча га рэ сур су — пры род на га 

га зу — зні жа ла ся.

Пра ект ука за на ця пе раш нім 

эта пе зна хо дзіц ца на раз гля дзе 

ў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

Сяр гей КУР КАЧ.

Перс пек ты ваПерс пек ты ва

У тэ му
Ана ліз су час ных тэн дэн цый раз віц ця ад наў ляль ных кры ніц 

энер гіі ў вя ду чых еў ра пей скіх кра і нах па каз вае, што дзяр жа вы, 

за ці каў ле ныя ў шы ро ка маш таб ным раз віц ці гэ тай энер ге ты кі, 

ства ра юць і па ста ян на ўдас ка наль ва юць комп лекс дзяр жаў ных 

сты му ля цый ных мер, які ўліч вае і эка на міч ныя ін та рэ сы кра і ны. 

У вы пад ку рэз ка га пры рос ту энер гіі з АКЭ ўжы ва ец ца прак ты ка 

аб ме жа ван ня бу даў ніц тва на зва ных энер га кры ніц, част ко ва га або 

поў на га ска ра чэн ня эка на міч на га сты му ля ван ня іх раз віц ця.

На прык лад, у Чэ хіі на за ка на даў чым уз роў ні ад ме не на эка на-

міч нае сты му ля ван не ўсіх «зя лё ных» уста но вак (за вы клю чэн нем 

мі ні-ГЭС), уве дзе ных у экс плу а та цыю пас ля 2013 го да. Для ўста-

но вак, якія пра цу юць, уве дзе ныя да дат ко выя па да ткі.

У Вя лі ка бры та ніі ўрад мае на мер з 31 са ка ві ка 2019 го да 

ад мя ніць пла ту за элект ра энер гію, якую па стаў ля юць у сет ку 

ма лыя со неч ныя элект ра стан цыі, уста ноў ле ныя на бу дын ках 

(у ця пе раш ні час гэ та ка ля 820 ты сяч уста но вак). Па тра ба ван не 

бу дзе дзей ні чаць у да чы нен ні да но вых аб' ек таў, якія пад клю-

ча юц ца пас ля на зва на га тэр мі ну. Гэ та аб умоў ле на тым, што 

энер га сіс тэ ма тэх ніч на не змо жа спа жыць усю вы раб ле ную 

та кі мі ўста ноў ка мі со неч ную элект ра энер гію згод на з рэ жы ма мі 

ра бо ты. Та му элект ра энер гія ад та кіх уста но вак бу дзе па стаў-

ляц ца ў энер га сіс тэ му бяс плат на.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Бе ла рус кі лі дар уз гад ніў пры зна чэн не на 

па са ду стар шы ні Ня свіж ска га рай вы кан ка-

ма Аляк санд ра Лом ска га. Да гэ та га ён зай-

маў па са ду стар шы ні Клец ка га рай вы кан ка-

ма, якую за раз зой ме Ана толь Ла ды га.

Стар шы нёй Пу ха віц ка га рай вы кан ка ма 

стаў Вік тар Ка ля да, ра ней ён быў стар шы-

нёй Ла гой ска га рай вы кан ка ма.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў 

пры зна чэн не на па са ду стар шы ні Жо дзін-

ска га гар вы кан ка ма Дзміт рыя За блоц ка га, 

на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па-

ла ты прад стаў ні коў Бе ла ру сі па пра мыс ло-

вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што аса біс та ўваж-

лі ва на зі рае за раз віц цём Мін скай воб лас ці, 

бо «гэ та па ло ва кра і ны ў сель скай гас па-

дар цы і на ват пра мыс ло вас ці». На яго дум-

ку, тут не ха пае ста ран нас ці і дыс цып лі ны.

Бе ла рус кі лі дар зноў на га даў пра ад каз-

насць за пра ва па ру шэн ні, не су мя шчаль-

ныя са зна хо джан нем на дзяр жаў най служ-

бе. Так, з Мін скай воб лас ці за гэ та свае 

мес цы стра ці лі двое. «Ка руп цыя. Двое зна-

хо дзяц ца ў мес цах, не та кіх да лё кіх. Ве да е-

це, я пас ля та го як ка гось ці за трым лі ва юць, 

па чы наю чы таць уся кія дзі вац твы, асаб лі ва 

ў ме дый най пра сто ры, ін тэр нэ це, — ска заў 

Прэ зі дэнт. — «Ах, вось, доб ры быў, ды не 

мо жа быць, ды не так гэ та». За пом ні це 

ад ну рэч: па куль на стол мне не па кла дуць 

вы чар паль ныя фак ты, ні хто да вас да кра-

нуц ца не мо жа».

Ён па пя рэ дзіў пры сут ных: ка лі ёсць кан-

крэт ныя пра ва па ру шэн ні, асаб лі ва звя за-

ныя з ха ба ра мі, то «множ це (па ка ран не. — 

«Звяз да») на два як мі ні мум».

Кі раў нік дзяр жа вы чар го вы раз ад зна чыў: 

2019 і 2020 га ды бу дуць ня прос ты мі, на сы ча-

ны мі па лі тыч ны мі па дзея мі, ка лі з усіх ба коў 

Бе ла русь бу дзе пад верг ну та сур' ёз най рэ ві зіі 

на прад мет на ша га су ве рэ ні тэ ту і не за леж-

нас ці. Да гэ та га не аб ход на быць га то вым.

«Але за пом ні це: ні хто нас не ссу не з мес-

ца, ка лі мы бу дзем пра ца ваць эфек тыў на і не 

па гор шым — як мі ні мум — жыц цё на шых лю-

дзей. Бе ла ру сы за слу жы лі нар маль нае жыц цё, 

і мы аба вяз ко ва па він ны, за ха ваў шы не за леж-

насць і су ве рэ ні тэт, па леп шыць жыц цё на шых 

лю дзей. У ад ва рот ным вы пад ку ні ко му гэ ты 

су ве рэ ні тэт не па трэ бен бу дзе. Гэ та най важ-

ней шая за да ча для ўсіх», — да даў ён.

Так са ма бе ла рус кі лі дар анан са ваў свае 

ві зі ты ў Брэст і Го мель скую воб ласць.

ПРА БРЭСТ ЯК ЗА ХОД НІЯ 
ВА РО ТЫ БЕ ЛА РУ СІ

На мес ні кам стар шы ні Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма стаў кі раў нік ад мі ніст ра цыі Ле нін-

ска га ра ё на Брэс та Ге надзь Ба ры сюк. Яго 

мес ца зой ме Ва лян цін Мі ла шэў скі, на мес-

нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў Бе ла ру сі па ахо ве зда роўя, 

фі зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж-

най па лі ты цы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што хут-

ка Брэст ад зна чыць ты ся ча год дзе. «Брэст 

трэ ба да шлі фа ваць, па-на род на му ка жу чы. 

Каб у ка ра лях Бе ла ру сі гэ та бы ла са мая яр-

кая жам чу жы на. Тым больш, гэ та за ход нія 

ва ро ты ве лі зар на га еў ра зій ска га рэ гі ё на. 

І лю дзі, пе ра ся ка ю чы мя жу, па він ны ба-

чыць, што яны па тра пі лі ў ін шы вы дат ны 

і квіт не ю чы свет», — ска заў ён.

ПРА ГО МЕЛЬ СКУЮ 
ВОБ ЛАСЦЬ 
І ЧА КАН НЕ БОЛЬ ША ГА

Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў пры зна чэн-

не на па са ду стар шы ні Вет каў ска га рай-

вы кан ка ма Паў ла Сі лі вон чы ка, ра ней — 

стар шы ню На раў лян ска га рай вы кан ка ма. 

Яго ця пер ужо па пя рэд нюю па са ду зой ме 

Рус лан Смір ноў, на мес нік стар шы ні Жло-

бін ска га рай вы кан ка ма.

На па са ду стар шы ні Ра га чоў ска га рай вы-

кан ка ма ўзгод не ны Ві таль Суш ко, які да гэ та га 

пра ца ваў у якас ці пер ша га на мес ні ка стар шы-

ні, на чаль ні ка ўпраў лен ня сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня гэ та га рай вы кан ка ма.

«Го мель ская воб ласць, ска жу вам шчы-

ра, мя не не ўраж вае ў апош нія га ды. Я ўжо 

гу бер на та ру пра гэ та ка заў. Ма гі лёў скую 

і Го мель скую воб лас ці ле тась і на пра ця-

гу пер шай па ло вы гэ та га го да мы вель мі 

ўваж лі ва рэ ві зу ем. Мы бу дзем іх гля дзець 

на прад мет дзея здоль нас ці кі раў ніц тва. 

Вы ні кі бу дуць пад ве дзе ныя за мі ну лы год. 

Па гля дзім, на што вый шла Го мель ская воб-

ласць, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Час вы-

пра ба ван няў, экс пе ры мен таў і ін ша га даў но 

скон чыў ся і га мяль ча не па він ны не ад ста-

ваць у сва ім раз віц ці ад ін шых аб лас цей».

Ён звяр нуў ува гу, што для Го мель скай 

воб лас ці бы ло зроб ле на больш, чым для 

лю бой ін шай. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

час ад да ваць даў гі.

ТРАНСПАРТ 
У ТРАНЗІТНАЙ КРАІНЕ

Мі ніст рам транс пар ту і ка му ні ка цый 

пры зна ча ны Аляк сей Аў ра мен ка.

Звяр та ю чы ся да на вас пе ча на га мі ніст-

ра, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

яго па тра ба ван нем бы ло, каб да кан ды да-

ту ры Аляк сея Аў ра мен кі па ста ві лі ся вель мі 

сур' ёз на, вы ву чы лі аль тэр на тыў ныя ва ры-

ян ты, але ў вы ні ку спы ні лі ся на ім.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: ня гле дзя-

чы на тое, што Ана толь Сі вак, які ра ней быў 

мі ніст рам, стаў стар шы нёй Мінск ага гар вы-

кан ка ма і за няў вель мі важ ную па са ду для 

кра і ны, не трэ ба ду маць, што ў мі ніс тэр стве 

ня ма праб лем. Аляк сею Аў ра мен ку, лі чыць 

Аляк сандр Лукашэн ка, на ле жыць усе гэ тыя 

мо ман ты зняць.

«Па коль кі мы кра і на тран зіт ная, ад вас 

шмат што за ле жыць, — пад крэс ліў ён. — 

І ад аў та ма біль на га транс пар ту, і ад чы гу-

нач на га, па вет ра на га, вод на га і гэ так да лей. 

Трэ ба вы зна чыц ца, на рэш це, у якой част цы 

нам па трэб ны вод ны транс парт, а ў якой 

част цы ён вель мі за трат ны. Трэ ба ўсе гэ тыя 

пы тан ні пра шту дзі ра ваць і дак лад на так, як 

па Мі ніс тэр стве энер ге ты кі, пра рэ ві за ваць 

Мі ніс тэр ства транс пар ту. Па гля дзець і на 

струк ту ру, і на кад ры, на ўсе пы тан ні».

БЫЦЬ ПРЫН ЦЫ ПО ВЫМ, 
ЗНАЙ СЦІ АГУЛЬ НУЮ МО ВУ

Стар шы нёй Дзяр жаў на га ка мі тэ та па стан-

дар ты за цыі пры зна ча ны Ва лян цін Та та рыц кі, 

які да гэ та га зай маў па са ду пер ша га на мес-

ні ка стар шы ні. На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

ро ля гэ та га ка мі тэ та бу дзе па ста ян на ўзрас-

таць. «Ха це ла ся б, каб вы бы лі прын цы по вым 

ча ла ве кам і ка мі тэт быў на ад па вед ным уз-

роў ні», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па моч ні кам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь — ін спек та рам па Гро дзен скай воб лас ці 

пры зна ча ны Іван Лаў ры но віч. Ра ней ён з'яў ляў-

ся стар шы нёй Лёз нен ска га рай вы кан ка ма.

«Я доб ра ве даю ваш ра ён і шмат чуў аб 

ва шай ра бо це, — ска заў яму кі раў нік дзяр-

жа вы. — Вы ча ла век во пыт ны, і гэ та бы ло 

маё ра шэн не на кі ра ваць вас у Гро дзен скую 

воб ласць. Вы ра зу ме е це, што гэ та ня прос-

тая воб ласць, што гэ та вы со ка раз ві тая ў 

сель ска гас па дар чай сфе ры воб ласць».

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў над зею, што 

Лаў ры но віч зной дзе агуль ную мо ву са 

стар шы нёй Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мі рам Краў цо вым. Пры гэ тым ён да-

даў, што ў ін спек та ра па ві нен быць свой 

по гляд на кад ры ў рэ гі ё не.

БЫ ЛО Б ЖА ДАН НЕ — 
А МЫ АД КРЫ ТЫЯ

Но вым Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Лі тоў скай 

Рэс пуб лі цы стаў Ва ле рый Ба ра ноў скі, які 

ра ней зай маў па са ду на чаль ні ка ўпраў лен-

ня знеш няй па лі ты кі Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула-

дзі мір Ма кей ад зна чыў, што ў Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый Ба ра ноў скі зда быў 

са лід ны во пыт, а яшчэ вель мі важ на, што 

ра ней ён пра ца ваў са вет ні кам-па слан ні кам 

у Літ ве. Ён зна ё мы з сі ту а цы яй у кра і не, 

ве дае мно гіх лю дзей, у су вя зі з чым мо жа 

змя ніць на шы ад но сі ны ў леп шы бок.

Ула дзі мір Ма кей звяр нуў ува гу на тое, 

што гэ тыя ад но сі ны сён ня па лі ты за ва ны 

з-за бу даў ніц тва на бе ла рус кай тэ ры то рыі 

атам най стан цыі, але ганд лё ва-эка на міч-

нае су пра цоў ніц тва пра цяг ва ец ца і рас це.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ка лі Літ ва хо ча 

з на мі су пра цоў ні чаць, Бе ла русь ад кры та 

для гэ та га, але ка лі не хо ча, то ў на шай 

кра і ны ёсць ма са ін шых ва ры ян таў. На-

прык лад, ёсць ад но сі ны з Лат ві яй.

Пры гэ тым Аляк сандр Лукашэн ка пад крэс-

ліў: ні я кай не бяс пе кі на ша стан цыя для Літ вы 

не ўяў ляе. Звяр та ю чы ся да Ва ле рыя Ба ра-

ноў ска га, бе ла рус кі лі дар за клі каў ра біць усё 

праз рыс та, не пра гі нац ца ні пад ка го.

Так са ма быў пры зна ча ны но вы Над-

звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у Фран цуз скай Рэс пуб лі цы і па 

су мя шчаль ніц тве Па ста ян ны прад стаў нік 

на шай кра і ны пры ЮНЕС КА — ім стаў Ігар 

Фі сен ка, які зай маў па са ду на чаль ні ка га-

лоў на га кон суль ска га ўпраў лен ня Мі ніс тэр-

ства за меж ных спраў.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што па пя рэд ні 

па сол у Фран цыі — Па вел Ла туш ка — быў 

пры кмет ны. Па вод ле яго слоў, у ад но сі нах 

Бе ла ру сі і Фран цыі важ ная перш за ўсё 

эка но мі ка. Ці змо жа неш та да даць но вы па-

сол? Змо жа, упэў не ны Ула дзі мір Ма кей. Ён 

аха рак та ры за ваў яго як уед лі ва га і скру пу-

лёз на га спе цы я ліс та, які дак лад на вы кон-

вае ўсе да ру чэн ні. Між рэ гі я наль нае су пра-

цоў ніц тва, па стаў кі тэх ні кі, су пра цоў ніц тва 

з ды яс па рай — кі рун каў ра бо ты шмат.

БЕЗ СЛЯ ПО ГА КА ПІ Я ВАН НЯ
Акра мя та го, Аляк сандр Лукашэн ка 

ўзгад ніў пры зна чэн не пер ша га пра рэк та ра 

дзяр жаў най уста но вы вы шэй шай пра фе-

сій най аду ка цыі «Бе ла рус ка-Ра сій скі ўні-

вер сі тэт» Мі ха і ла Лус цян ко ва на па са ду 

рэк та ра.

На дум ку Прэ зі дэн та, не аб ход на рых-

та ваць сту дэн та як і ра ней — чатыры ці 

пяць га доў. Ён звяр нуў ува гу, што ў ма гіст-

ра ту ру па він ны іс ці пе ра важ на лю дзі, якія 

бу дуць зай мац ца на ву кай і вы кла дан нем. 

Не аб ход на пра ве рыць пра гра мы ма гіст-

ран таў. Сі ту а цыя зна хо дзіц ца на кант ро лі 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та. Да рэ чы, бе ла-

рус кі лі дар за клі каў рэ ані ма ваць і пры вес ці 

ў нар маль ны вы гляд школь ныя пра гра мы і 

пра гра мы ВНУ.

Акра мя та го, на па са ду на мес ні ка мі-

ніст ра эка но мі кі Бе ла ру сі бы ла ўзгод не на 

Але на Пер мі на ва, ра ней — на чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня ін вес ты цый най па лі-

ты кі Мі ніс тэр ства эка но мі кі.

Ва ен ны ка мі сар Ві цеб скай воб лас ці 

Рус лан Шко дзін стаў чле нам Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Найважнейшая задача — 
палепшыць жыццё людзей

БА ЛАНС ЧЫС ТАЙ ЭНЕР ГІІ
Пад рых та ва ны пра ект но ва га ўка за аб ад наў ляль ных кры ні цах энер гіі

Ві цеб ская ГЭС.
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На па лі цуНа па лі цу

Да вед нік для спарт сме наў 
і ту рыс таў

Да вед ні кі на рус кай і 

анг лій скай мо вах для 

дэ ле га цый усіх кра ін — 

удзель ніц ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў пад рых та ва ла 

вы да вец тва «Бе ла рус кая 

Эн цык ла пе дыя імя Пет-

ру ся Броў кі». 

Пад вок лад кай са бра ныя 

не толь кі га лоў ныя спар тыў-

ныя пля цоў кі на шай кра і ны, 

але так са ма зна ка выя куль-

тур ныя аб' ек ты, пом ні кі ар хі тэк ту ры і па пу ляр ныя ту рыс тыч ныя 

мяс ці ны, пры чым тэкс ты і ілюст ра цыі да поў не ныя QR-ко да мі, якія 

да па мо гуць па зна ё міц ца з кож ным аб' ек там больш пад ра бяз на.

Як рас ка заў ды рэк тар вы да вец тва Ула дзі мір АНД РЫ Е ВІЧ, 

яшчэ ў 2016 го дзе тут вый шлі два тэ ма тыч ныя фо та аль бо мы — 

«Бе ла русь спар тыў ная» і «Бе ла русь алім пій ская» (пры све ча ны 

25-год дзю На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та), а так са ма на бор 

паш то вак з парт рэ та мі на шых алім пій цаў і бук лет «Алім пій ская 

сла ва Бе ла ру сі». У 2018 го дзе ўба чы ла свет вы дан не «Спорт най-

вы шэй шай про бы», якое ад кры ла но вую кніж ную се рыю «Бе ла русь 

спар тыў ная». Укла даль ні кі збор ні ка рас ка за лі пра алім пій скі рух і 

ро лю спор ту ў на шай кра і не на огул і Еў ра пей скія гуль ні ў пры ват-

нас ці: пра ўдзел бе ла ру саў у гэ тым між на род ным фо ру ме і пра тыя 

бе ла рус кія спар тыў ныя аб' ек ты су свет на га ўзроў ню, дзе ўжо ле там 

гэ та га го да прой дуць спа бор ніц твы.

«Гэ та толь кі па ча так ра бо ты, — пад крэс ліў Ула дзі мір Анд ры е-

віч. — Як ту рыс тыч ныя да вед ні кі, так і збор ні кі «Спорт най вы шэй-

шай про бы», а так са ма на сцен ныя і кі шэн ныя ка лен да ры спар тыў-

най тэ ма ты кі бу дуць вы да дзе ны да дат ко ва і па сту пяць у сва бод ны 

про даж на пя рэ дад ні і не па срэд на пад час спа бор ніц тваў — ужо 

вя дуц ца ад па вед ныя пе ра мо вы на гэ ты конт. Ця гам на ступ ных 

пя ці-шас ці ме ся цаў вый дуць яшчэ шэ раг вы дан няў, якія бу дуць не 

толь кі дэ ман стра ваць спар тыў ныя да сяг нен ні на шай кра і ны, але ў 

Год ма лой ра дзі мы, які пра цяг ва ец ца сё ле та, спа дзя ём ся, змо гуць 

за ці ка віць гас цей Беларусі і па ка жуць, што нам ёсць чым га на рыц ца 

ў са мых роз ных сфе рах».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы

Не толь кі са лод кія па да рун кі
Су ма да па мо гі ў рам ках ак цыі 

«На шы дзе ці» скла ла 1,5 міль ё на руб лёў
Даб ра чын ная ак цыя пра хо дзі ла з 10 снеж ня да 11 сту-

дзе ня. Пад час яе 91 ар га ні за цыя на ве да ла 122 са цы яль на 

знач ныя аб' ек ты: гэ та ін тэр на тныя ўста но вы, дзі ця чыя са-

цы яль ныя пры тул кі, баль ні цы, дзі ця чыя да мы ся мей на га 

ты пу. Прай шлі ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы для най леп-

шых на ву чэн цаў і сту дэн таў. Уся го ак цы яй бы ло ахоп ле на 

больш за 550 ты сяч хлоп чы каў і дзяў чат.

— Па апе ра тыў най ін фар ма цыі, да па мо га, якая бы ла ака за на, 

скла дае ка ля 1,5 міль ё на руб лёў. Гэ та ўжо пе ра вы шае су му мі-

ну ла га го да амаль на 300 ты сяч руб лёў. Але кан чат ко выя вы ні кі 

ак цыі яшчэ пад ліч ва юц ца, — па ве да мі ла га лоў ны спе цы я ліст 

га лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Але на СІ МА КО ВА.

Яна да да ла, што ўста но вы, дзе вы хоў ва юц ца дзе ці з ураз лі вых 

ка тэ го рый, пад трым лі ва юц ца не толь кі на пя рэ дад ні зі мо вых свят, 

але і на пра ця гу го да. На прык лад, Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

на бы ло і ўста на ві ла вок ны Глус кай са на тор най шко ле-ін тэр на ту, 

а Мі ніс тэр ства аба ро ны да па маг ло зра біць ра монт і ўкам плек та-

ваць мэб ляй спаль ны комп лекс у Анд рэ еў скім дзі ця чым до ме.

— Па чы нае яр ка пра яў ляц ца тра ды цыя аказ ваць усё больш ува гі 

не толь кі ін тэр на тным уста но вам, але і сем' ям, у якіх вы хоў ва юц ца 

сі ро ты, — за ўва жае Але на Сі ма ко ва. — Гэ та так са ма важ на, па коль кі 

сет ка дзі ця чых ін тэр на тных уста ноў за апош нія дзесяць га доў ска-

ра ці ла ся на па ло ву, вы ха ван цаў там ста ла на 70 пра цэн таў менш, 

а коль касць дзя цей у да мах ся мей на га ты пу вы рас ла ў два ра зы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.


