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Гэ та бы ла не за пла на ва ная су стрэ-

ча, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў-

ні ка дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка, па яго сло вах, зай маў ся чыс та 

муж чын скі мі спра ва мі — пы тан ня мі 

пра вя дзен ня на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

су мес ных з Ра сі яй ва ен ных ву чэн няў 

«Сла вян скае брац тва — 2020», і мер-

ка ваў, што не па спее на фо рум.

«Вы ра шыў хоць бы тэ ле гра му вам на кі-

ра ваць. По тым стэ ле фа на ваў ся ў апош ні 

раз, мне ка жуць: ды не, мы яшчэ шу мім! 

Так я пры няў ра шэн не: па да ро зе пе ра-

апра нуў ся і пры ехаў на гэ ты фо рум, каб 

ска заць вам лі та раль на не каль кі слоў», — 

рас ка заў Прэ зі дэнт.

«Пер шае і са мае га лоў нае, ча му я з'я-

віў ся тут: я вель мі ца ню тое, што ад бы ва-

ец ца ця пер у гэ тай за ле. Вы на ват не ўяў-

ля е це, якую яр кую ста рон ку ў гіс то рыі но-

вай Бе ла ру сі вы ўпі са лі гэ тым дзей ствам, 

са браў шы ся з усіх кут коў на шай хай не-

вя лі кай, але вель мі ўтуль най, пры го жай, 

цу доў най Ра дзі мы. Вы пі ша це на шу гіс то-

рыю. І доб ра, што гэ тая яр кая, пры го жая, 

прын цы по вая, не пра даж ная, са праўд ная 

ста рон ка бу дзе пра пі са ная», — ска заў кі-

раў нік дзяр жа вы.

Ён рас па вёў удзель ні цам фо ру ма аб 

па дзе ях, якія ад бы ва юц ца ў кра і не і ва-

кол яе, гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі. 

«Я вам кля ну ся, ні я кай хлус ні на вы ба рах 

не бы ло. Нель га фаль сі фі ка ваць вы ба ры ў 

80 %», — за явіў Прэ зі дэнт, ма ю чы на ўва-

зе пад трым ку яго з бо ку вы бар шчы каў на 

сё лет ніх прэ зі дэнц кіх вы ба рах.

«Ім не па трэб ныя бы лі вы ні кі вы ба-

раў, — ска заў Прэ зі дэнт пра сва іх апа-

не нтаў, — бо да за крыц ця вы бар чых 

участ каў яны не ста лі б ата ка ваць мір ную 

ста лі цу. За дзве з па ло вай га дзі ны яны па-

ча лі гэ тую ата ку, са браў шы ся ў абе дзен-

ны час, ка лі лю дзі іш лі на вы ба ры. Увесь 

гэ ты дзень быў вы тка ны з пра ва ка цый, 

і апош няя пра ва ка цыя — бла кі ра ван не 

на 69 участ ках у Мін ску і асоб ных га ра-

дах на шай кра і ны ні ў чым не ві на ва тых 

лю дзей — чле наў вы бар чых участ ко вых 

ка мі сій. У асноў ным там пра ца ва лі жан-

чы ны — на стаў ні кі, ура чы, якія вы кон ва лі 

свой дзяр жаў ны доўг».

«І мне прый шло ся за га даць ар міі, 

каб іх эва ку і ра ва лі на бро не ма шы ны. 

Гэ та не пры маль на, і з гэ та га ўсё па ча-

ло ся. Я не мог гэ та га цяр пець», — па-

тлу ма чыў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў, што та ды ўсе ахну лі ў 

су вя зі з «асі мет рыч ным ужы ван нем сіл 

на шы мі ама паў ца мі, ні бы та на Акрэс ці-

на яны ка гось ці па бі лі». «За яў ляю вам 

аб са лют на да свед ча на, лю дзі гэ та га не 

ве да юць: ама паў цы ні ко лі не дзя жу раць, 

ні ко лі не бы лі ні ў СІ ЗА, ні на Акрэс ці-

на. Там ня суць служ бу ва ен на слу жа чыя 

ўнут ра ных вой скаў. Але ўсё ля зо бы ло 

на кі ра ва на су праць гэ тых хлоп цаў, та-

му што яны вы ра та ва лі кра і ну і са рва лі 

бліцк рыг, — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — Пад гэ ты мі «бел-чыр во на-бе лы мі 

сця га мі» бліцк рыг не атры маў ся. Ён быў 

асу джа ны за шмат га доў. Ён не мог ад-

быц ца ў на шай кра і не. І ён не ад бу дзец ца 

ні ко лі».

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што ка лі 

не ўда ло ся за ха піць ула ду ад ра зу — ска-

мя чыць ста лі цу, пад няць усю кра і ну, — 

та ды па ме та дыч цы бы ла за дзей ні ча на 

на ступ ная хва ля: «Пры го жыя дзяў ча ты 

з бе лы мі квет ка мі, у бе лых су кен ках, бе-

лых шаў ках і без іх вый шлі на пло шчы і 

ву лі цы Мін ска — пры го жа га, утуль на га, 

пры бра на га го ра да-ге роя. Ха це лі па ка-

заць, што яны мір ныя лю дзі. Пас ля та го, 

ка лі іх спы ні лі на ву лі цах і пло шчах. І гэ та 

не прай шло».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 

не хо ча ска заць, што дзяў ча ты і жан чы ны, 

якія ўдзель ні ча лі ў гэ тых ак цы ях, дрэн ныя. 

«Не, гэ та на шы дзяў чат кі, якія ста я лі на 

ву лі цах. Яны апа мя та юц ца. Мно гія ўжо вы-

ра шы лі дзей ні чаць. Акра мя іх яшчэ ёсць 

вы, якія пры еха лі сён ня і ска за лі сваё сло-

ва», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Ён пра цяг нуў: ка лі не атры маў ся зга да-

ны чар го вы этап, та ды на зга сан ні пра тэс-

на га ру ху, каб яго не як ад ра дзіць, па ча лі 

пра ва ка ваць. «Усе раз ліч ва лі, што мы ад-

ка жам, і ад ка жам жорст ка. Усе ры ну лі ся 

да Па ла ца Не за леж нас ці. Трэ ба бы ло яго 

ўзяць штур мам. Не ўда ло ся. Пра ва ліў ся і 

гэ ты этап. Мы тры ва лі», — ска заў Прэ-

зі дэнт.

Та ды, па вод ле яго слоў, быў да лу ча-

ны на ступ ны этап — жорст кі знеш ні па-

лі тыч ны і дып ла ма тыч ны ціск. «Су сед нія 

кра і ны ад маў ля юц ца пры зна ваць вы ні кі 

вы ба раў і па ве не су эль скім сцэ на рыі знай-

шлі бе ла рус кую «гу ай дзі ху» (га вор ка пра 

экс-кан ды да та ў прэ зі дэн ты Свят ла ну Ці-

ха ноў скую, якую Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па раў наў з са ма аб ве шча ным кі раў ні ком 

Ве не су э лы Ху а нам Гу ай до, яко га ў та кой 

якас ці не пры знае пе ра важ ная боль шасць 

кра ін, уклю ча ю чы Бе ла русь. — За ўва га 

прэс-служ бы Прэ зі дэн та.) і аб вяс ці лі яе 

прэ зі дэн там, — ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы. — І вы па гля дзі це, як эс та фе ту пе ра-

д алі ад Літ вы ў Поль шчу, ад Поль шчы — 

ва Укра і ну. І тут не атры ма ла ся».

«Сён ня пад клю чы лі яшчэ ад ну, як яны 

лі чаць, «тэр ма я дзер ную бом бу». Уза рва лі 

ў Бру се лі, у ста лі цах. Еў ра пар ла мент, не 

тое Еў ра са вет, пад клю чыў ся да гэ та га і 

так са ма не пры знаў на шы вы ба ры. На гэ ты 

конт ха чу ска заць на ступ нае: мы пра вя-

лі вы ба ры па вод ле Кан сты ту цыі і за ко наў 

на шай кра і ны. Мы не ма ем па трэ бу ні ў 

якім пры знан ні. Вы ба ры ад бы лі ся, і яны 

за кон ныя», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«Шчы ра вам ска жу, мы не ве да-

ем, што яны вы кі нуць да лей. Мы ра-

зу ме ем, што ў іх ар се на ле за ста ло-

ся зу сім ня шмат пры ёмаў, перш чым 

раз вя заць «га ра чую вай ну». Та му 

мы вы му ша ны ад вес ці вой скі з ву ліц, 

як я ўжо ка заў, па ло ву ар міі па ста віць 

пад руж жо і за крыць дзяр жаў ную 

граніцу з за ха ду, перш за ўсё з Літ вой 

і Поль шчай. Мы вы му ша ны ўзмац ніць 

дзяр жаў ную граніцу, на вя лі кі жаль, з 

на шай брац кай Укра і най», — за явіў кі-

раў нік дзяр жа вы.

«Я му шу ў апош нія дні ра зам з Прэ зі-

дэн там Ра сіі, мі ніст рам аба ро ны ад бу да-

ваць агуль ную аба ро ну Са юз най дзяр жа-

вы. І мы ак ты ві за ва лі даў но за пла на ва нае 

ва ен нае ву чэн не, якое пра хо дзіць сён ня 

на за ха дзе на шай кра і ны — «Сла вян скае 

брац тва — 2020». А так са ма на мі пры ня-

та ра шэн не, каб пра вес ці гэ тыя ву чэн ні ў 

су вя зі з вост рай сі ту а цы яй у два эта пы. 

І дру гі этап, як я пра сіў агу чыць у тэ ле-

гра ме, бу дзе пры све ча ны вам — на шым 

жан чы нам», — да даў Прэ зі дэнт.

«Ве дай це, што я не агрэ сар, я вель мі 

мір ны ча ла век. Я вы рас у вёс цы, дзе кож-

ны аба ра няў адзін ад на го, да па ма гаў, як 

мог. Я ста ра ўся ў на шай кра і не зра біць 

так, каб мы ўсе бы лі сяб ра мі, каб мы да-

па ма га лі адзін ад на му, каб ру пі лі ся адзін 

пра ад на го. Я быў ка тэ га рыч на су праць, 

каб сён ня ў на шы два ры ў Мін ску прый-

шла гэ тая бя да. Яны яе хо чуць кі нуць у 

на шы ква тэ ры, — ска заў Прэ зі дэнт. — Я 
не ха чу, каб на ша кра і на ва я ва ла. Тым 
больш я не ха чу, каб Бе ла русь і тая ж 
Поль шча, Літ ва пе ра тва ры лі ся ў тэ атр 
ва ен ных дзе ян няў, дзе бу дуць вы ра-
шац ца не на шы пы тан ні. Та му я сён-
ня пе рад гэ тай за лай са мых пры го жых, 

пра су ну тых, па тры я тыч ных лю дзей ха чу 

звяр нуц ца да на ро даў Літ вы, Поль шчы і 

Укра і ны: спы ні це сва іх вар' я таў-па лі ты каў, 

не дай це раз вя зац ца вай не!»

«Па вер це, сі ту а цыя вель мі ня прос тая. 

І я яе не ха чу ўсклад няць. Мы му жы кі, і 

мы вы ра шым гэ ту праб ле му», — за пэў ніў 

бе ла рус кі лі дар.

Да жан чын і дзяў чат Аляк сандр 

Лу ка шэн ка звяр нуў ся з прось бай: «Вы 

вер не це ся да до му. Ска жы це до ма, у 

кож най вё сач цы, у го ра дзе, вя лі кім і 

ма лым, ска жы це лю дзям пра тое, што 

ад бы ва ец ца на са май спра ве. Сён ня 

пы тан не Бе ла ру сі, Ра сіі і, мо жа быць, 

усёй Еў ро пы, не толь кі Ус ход няй, вы-

ра ша ец ца тут. Нель га да вес ці да «га-

ра чай вай ны», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

«Я толь кі што ска заў: у іх ар се на ле 

за ста ло ся зу сім ня шмат пры ёмаў. І мы 

ста ім на мя жы страш най ка та стро фы. 

Ка лі яны су нуц ца сю ды, мы вы му ша-

ны бу дзем ад каз ваць. Мы не ста нем на 

ка ле ні. На ват ка лі за ста нем ся ад ны», — 

за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Вы вель мі пра віль на ска за лі — мы 

ўпер шы ню ў шмат вя ко вай, ты ся ча га-

до вай гіс то рыі на ша га ста ра жыт на га 
на ро да атры ма лі гэ ты су ве рэ ні тэт і гэ-
тую не за леж насць. Я ад даю са бе спра-
ва зда чу, што мы не ба га та жы вём. Але 
мы ж не жаб ра кі. Та му што ў нас ёсць 
гэ тая кра і на. Ка лі мы за раз дрог нем і 

ад да дзім гэ ты ка ва лак зям лі, за гі нем 

не толь кі мы, за гі нуць на шы дзе ці і 

ўну кі. Та му вы ма е це ра цыю: Бе ла-

русь мы не ад да дзім! Та му што мы яе 

лю бім, а лю бі мую не ад да юць!» — паў-

та рыў ён фра зу, якая ўжо ста ла афа-

рыз мам.

Фота БелТА.

«Сён ня пы тан не Бе ла ру сі, Ра сіі 
і, мо жа быць, усёй Еў ро пы, не толь кі Ус ход няй, 

вы ра ша ец ца тут»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 17 ве рас ня вы сту піў на жа но чым фо ру ме 

«За Бе ла русь», які пра хо дзіў у «Мінск-Арэ не»

Кра і на вы офіс Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя ў Бе ла ру сі пе ра даў сіс тэ ме 

ахо вы зда роўя нашай краіны 250 кіс ла-

род ных кан цэнт ра та раў.

Пла ну ец ца, што да стаў ле нае аб ста ля ван-

не ад вя ду ча га су свет на га вы твор цы бу дзе за-

дзей ні ча на ў рэс пуб лі кан скім рэ зер ве пад час 

ча ка най у асен не-зі мо вы пе ры яд дру гой хва лі 

за хвор ван ня на COVІD-19 і бу дзе раз мяр коў-

вац ца Рэс пуб лі кан скім цэнт рам ар га ні за цыі 

ме ды цын ска га рэ ага ван ня ў тыя ме ду ста но вы 

кра і ны, дзе най больш спат рэ біц ца да дат ко вая 

кіс ла род ная пад трым ка па цы ен таў.

За куп ле ныя кіс ла род ныя кан цэнт ра та ры цал-

кам ад па вя да юць усім па тра ба ван ням Су свет най 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя. Да дзе нае аб ста ля ван не 

для кіс ла род най тэ ра піі жыц цё ва не аб ход на за-

хва рэ лым на COVІD-19 ся рэд няй і вы со кай сту пе ні 

цяж кас ці са зні жа най з пры чы ны ка ра на ві рус най 

ін фек цыі кіс ла род най са ту ра цы яй.

Прын цып ра бо ты кан цэнт ра та ра за клю ча ец ца 

ў ге не ра цыі кіс ла ро ду з па ка ё ва га па вет ра і да-

стаў цы яго па цы ен ту праз на за льныя ка тэ та ры. 

Кіс ла род ныя кан цэнт ра та ры цал кам аў та ном ныя 

і з'яў ля юц ца важ най кры ні цай кіс ла ро ду па цы ен-

таў з па ні жа ны мі па каз чы ка мі на сы чэн ня кры ві 

кіс ла ро дам. Яны аб ста ля ва ныя бак тэ ры яль ным 

філь трам, ва ло да юць пра дук цый нас цю во сем 

літ раў у хві лі ну і кан цэнт ра цы яй кіс ла ро ду ў су ме-

сі больш за 90 %. Так са ма яны мо гуць вы ка рыс-

тоў вац ца для двух па цы ен таў ад на ча со ва.

Аб ста ля ван не на агуль ную су му $211 000 

бы ло па стаў ле на ў рам ках пра ек та «Пад трым ка 

га тоў нас ці СА АЗ і мер у ад каз для ба раць-

бы з пан дэ мі яй COVІD-19», што фі нан су ец-

ца Агенц твам ЗША па між на род ным раз віц ці 

(USAІD).

Па да дзе ных Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

на 18 ве рас ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на 75 230 

ча ла век са ста ноў чым тэс там на COVІD-19. За 

апош нія су ткі за хва рэ ла 243 ча ла ве кі. Ужо трэ ці 

дзень коль касць но вых вы пад каў пе ра вы шае 

дзве сот ні. Па пра ві лі ся і вы пі са ны 73 098 па-

цы ен таў (131 за апош нія су ткі), 773 ча ла век 

з па чат ку рас паў сю джан ня ў кра і не ка ра на ві-

рус най ін фек цыі вы ра та ваць не ўда ло ся (двое 

па мер лі за апош нія су ткі). Уся го з кан ца лю та га 

пра ве дзе ны 1 700 790 тэс таў (14 572 за апош-

нія су ткі).

Але на КРА ВЕЦ.

СА АЗ па ста ві ла 
ў Бе ла русь 250 кіс ла род ных кан цэнт ра та раў

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

«Яр кі прык лад 
ка тэ га рыч нас ці 

і па лі тыч най 
вы са ка мер нас ці»

Так на зваў рэ за лю цыю па Бе ла ру сі, 

якая бы ла пры ня тая Еў ра пар ла мен там 

17 ве рас ня, стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па між на род ных спра вах Анд рэй 

СА ВІ НЫХ. Учо ра ён з гэ тай на го ды, 

а так са ма ў су вя зі з за явай Вяр хоў най 

Ра ды Укра і ны ад нос на на шай кра і ны, 

вы сту піў з за явай для прэ сы.

«Рэ за лю цыя Еў ра пей ска га пар ла мен та 

з'яў ля ец ца яр кім пры кла дам ка тэ га рыч нас-

ці, тэн дэн цый нас ці і па лі тыч най вы са ка мер-

нас ці, — ска заў стар шы ня пар ла менц кай 

ка мі сіі. — Сум на асэн соў ваць, што прак ты ка 

пра ду ма ных і ўзва жа ных дзе ян няў, якія на-

кі ра ва ныя на ўма ца ван не да ве ру і бяс пе кі 

ў Еў ро пе, са сту пае мес ца ба наль на му па лі-

ты кан ству. Мы раз гля да ем гэ тую тэн дэн цыю 

як ві да воч ную пра яву сіс тэм на га кры зі су, 

у якім зна хо дзяц ца ўсе еў ра пей скія ін сты-

ту ты».

Ад нос на за явы Вяр хоў най Ра ды Укра і ны дэ-

пу тат ад зна чыў, што «ўкра ін скі на род з'яў ля-

ец ца брац кім на ро дам, з якім нас звяз ва юць 

не па рыў ная друж ба, кроў ныя ву зы і ста год дзі 

гіс то рыі».

«На гэ тым фо не па зі цыя Вяр хоў най Ра ды 

Укра і ны на гляд на дэ ман струе глы бі ню вы ра-

джэн ня па лі тыч на га ін сты ту та, які зна хо дзіц ца 

пад знеш нім кі ра ван нем і іг на руе на цы я наль ныя 

ін сты ту ты ўлас най кра і ны, — за явіў пар ла мен-

та рый. — Гэ та толь кі ўма цоў вае тры ва ласць 

бе ла рус кіх па лі тыч ных ін сты ту таў у іх су праць-

ста ян ні знеш нім сі лам, якія бес цы ры мон на па-

ру ша юць наш су ве рэ ні тэт і пра ва на вы бар са-

ма стой на га шля ху раз віц ця».

Тэн дэн цый ны па лі ты за ва ны ха рак тар рэ-

за лю цыі Еў ра пей ска га пар ла мен та па сі-

ту а цыі ў Бе ла ру сі ад зна чыў і Прэ зі ды ум 

Са ве та Рэс пуб лі кі. У ад па вед най за яве 

верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та 

рэ за лю цыя на зва на ад кры тым умя шан-

нем ва ўнут ра ныя спра вы кра і ны.

«Пад крэс лі ва ем, што бе ла рус кі на род са-

ма стой на раз бя рэц ца з усі мі пы тан ня мі ўнут-

ра на га жыц ця сва ёй кра і ны, пра доў жыць 

пра ца ваць над эва лю цый ным раз віц цём 

эка но мі кі, па лі тыч най сіс тэ мы, са цы яль най 

і гу ма ні тар най сфер. Мы га то выя па шы раць 

уза е ма дзе ян не з на шы мі еў ра пей скі мі парт-

нё ра мі, уклю ча ю чы пар ла мен та ры яў, але бу-

дзем ра біць гэ та на роў най і ўза е ма па важ лі-

вай асно ве», — ска за на ў за яве Прэ зі ды у ма 

Са ве та Рэс пуб лі кі.

Як па ве дам ля ла ся, 17 ве рас ня еў ра пар ла-

мен та рыі пра га ла са ва лі за пры няц це пра ек та 

рэ за лю цыі, у якой аспрэч ва юц ца вы ні кі прэ зі-

дэнц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі. Ана ла гіч ны да ку-

мент быў пры ня ты Вяр хоў най Ра дай Укра і ны 

15 ве рас ня.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ін фар ма цыя аб па хо джан ні на зваў ву ліц 

кра і ны ста ла да ступ най ка рыс таль ні кам 

пуб ліч най ка даст ра вай кар ты Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та па ма ё мас ці. Звест кі, якія 

ад люст роў ва юц ца на кар це, са бра ныя ў 

афі цы йных кры ні цах. З яе да па мо гай мож-

на да ве дац ца больш пра гіс та рыч ных асоб, 

знач ныя да ты і па дзеі, па мят ныя мяс ці ны, 

а так са ма ці ка выя фак ты, з які мі звя за ныя 

наз вы эле мен таў ву ліч на-да рож най сет кі 

на се ле ных пунк таў Бе ла ру сі.

На збор, апра цоў ку і пуб лі ка цыю та кой ін-

фар ма цыі для но ва га пра ек та На цы я наль на му 

ка даст ра ва му аген тству і тэ ры та ры яль ным ар-

га ні за цы ям па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і зя мель-

на му ка даст ру Дзярж кам ма ё мас ці спат рэ бі ла ся 

менш за паў го да. Вя лі кую да па мо гу пры збо ры 

да ных для рэ ест ра най мен няў ву ліц і да рог дзяр-

жаў на га зя мель на га ка даст ру ака за лі мяс цо выя 

вы ка наў чыя і рас па рад чыя ор га ны.

Да дат ко вы ста ноў чы ас пект пра ек та па збо ру 

та кой ін фар ма цыі — яе ад наў лен не і ўдак лад-

нен не. Так, на прык лад, доў гі час у го ра дзе Рэ чы-

ца іс на ва лі ву лі ца і за ву лак Міц ке ві ча, якія пас ля 

атры ма лі наз ву Ада ма Міц ке ві ча. Але пры збо ры 

ін фар ма цыі вы свет лі ла ся, што гэ тыя эле мен ты 

ву ліч на-да рож най сет кі пер ша па чат ко ва атры-

ма лі наз ву не ў го нар зна ка мі та га пісь мен ні ка, а 

ў го нар са вец ка га раз вед чы ка — Яў ге на Міц ке-

ві ча. Гэ та ад люст ра ва на ў ка даст ра вых да ных і 

па ка за на на кар це ў ад па вед нас ці з рэ ест рам.

Прак тыч на ўсе най мен ні эле мен таў ву ліч на-

да рож най сет кі ма юць цес ную су вязь з мяс ці-

на мі, дзе гэ тыя эле мен ты зна хо дзяц ца. Так, у 

вёс цы Ко пі шча Ба раў лян ска га Сель ска га са ве та 

Мінск ага ра ё на ра ней раз мя шчаў ся цэнт раль ны 

аэ ра клуб ДТСА АФ, а сён ня мно гія ву лі цы но сяць 

наз вы вя до мых лёт чы каў і авія кан струк та раў.

На ця пе раш ні мо мант на кар це па ка за ны 

53 ты ся чы эле мен таў ву ліч на-да рож най сет кі 

ў роз ных на се ле ных пунк тах Бе ла ру сі. Больш 

за во сем ты сяч з іх утрым лі ва е ін фар ма цыю аб 

па хо джан ні та го ці ін ша га най мен ня.

Каб атры маць звест кі пра ву лі цу, не аб ход на 

зай сці на сайт кар ты (http://map.nca.by/) і клік-

нуць па аб' ек ту, які ці ка віць.

Ра бо та па збо ры ін фар ма цыі пра цяг ва ец-

ца. За ці каў ле ныя асо бы мо гуць ска рыс тац ца 

фор май зва рот най су вя зі на пуб ліч най кар це 

і да слаць ін фар ма цыю аб па хо джан ні наз вы 

ву лі цы са спа сыл кай на кры ні цу, ад куль узя ты 

да дзе ныя.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ве дай сваёВе дай сваё

КАР ТА 
ПАД КА ЖА

Дзя ніс ДУК, рэк тар Магілёўскага Дзяржуніверсітэта імя 

Аркадзя Ку ля шо ва:

— Маё зна ём ства са «Звяз дой» ад бы ло ся ў 90-я га ды, ка лі мой 

баць ка вы піс ваў яе. Гэ та ад но з не шмат лі кіх бе ла рус кіх вы дан няў, якое 

і цяпер не здрадж вае са бе і па дае на ві ны ме на ві та на род най мо ве. 

Гэ та вель мі каш тоў ная тра ды цыя. Мне па да ба юц ца «круг лыя ста лы», 

якія ро біць га зе та, і я так са ма ў іх удзель ні чаў. Сё ле та, на прык лад, быў 

«круг лы стол», пры све ча ны за ха ван ню гіс то ры ка-куль тур най спад чы-

ны, удзел у якім бра лі прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства куль ту ры, Ін сты ту та 

гіс то рыі На цы я наль най Ака дэ міі на вук, на шай уста но вы як свое асаб-

лі ва га цэнт ра па ар хеа ла гіч ных да сле да ван нях.

Мя не як чы та ча заў сё ды ці ка віць доб рая, змяс тоў ная ана лі ты ка — 

дум кі, раз ва жан ні на конт усіх па дзей гра мад ска-па лі тыч на га жыц ця 

на шых вя ду чых ву чо ных, пар ла мен та ры яў, прад стаў ні коў роз ных 

га лін дзей нас ці. Чым больш бу дзе та кіх раз ва жан няў, пад ма ца ва ных 

фак та мі, тым лепш.

Сён ня шмат роз ных мер ка ван няў, але ў іх мне не вель мі па да ба-

ец ца па ля ры за цыя ду мак. Мы ве да ем, што ў лю бым пра цэ се ёсць 

ста ноў чыя і ад моў ныя ба кі. І вель мі важ на ба чыць тое ста ноў чае, што 

ёсць сён ня і бы ло ўчо ра. Гэ та мож на зра біць, ка лі мы аб стра гу ем-

ся ад эмо цый. Толь кі та ды мож на бу дзе аца ніць сі ту а цыю цвя ро за. 

А ка лі ча ла век пад верг ну ты ней кім эма цый ным ус плёс кам, зра біць 

гэ та не маг чы ма.

І са мае каш тоў нае, што заў сё ды вы лу ча ла «Звяз ду», — гэ та тое, 

што ў ёй маг чы ма су стрэць роз ныя мер ка ван ні, але не на тра піць на 

ней кі там эма цы я наль ны па сыл. Апош ня га сён ня ў све це за шмат. 

Асаб лі ва ў ін тэр нэ це. А вось га зе та — гэ та як раз тая пля цоў ка, дзе 

акра мя на він па да юц ца мер ка ван ні на конт тых ці ін шых па дзей — 

вост рых, праб лем ных, але ўзва жа на і грун тоў на, як і па він на быць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сло ва — чы та чам «Звяз ды»Сло ва — чы та чам «Звяз ды»

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік

Ка лі за пе ра мо гу 
ў кон кур се 

гро шы да юць
На цы я наль ны банк на шай кра і ны аб вяс ціў 

аб пра вя дзен ні кон кур су на най леп шую 

ра бо ту па эка на міч най тэ ма ты цы. Гэ та 

ме ра пры ем ства пра во дзіц ца ў дзвюх на-

мі на цы ях: кон курс ныя ра бо ты сту дэн таў 

і ма гіст ран таў і ра бо ты ас пі ран таў.

Як ад зна чы лі ў прэс-служ бе Нац бан ка, га-

лоў ны прыз у кож най на мі на цыі — гра шо вая 

прэ мія ў па ме ры 1000 бе ла рус кіх руб лёў. Так-

са ма гра шо вы мі прэ мі я мі ў кож най з ка тэ го рый 

бу дуць ад зна ча ны кон курс ныя ра бо ты, якія за-

ня лі дру гое і трэ цяе мес цы, — 700 і 500 бе ла-

рус кіх руб лёў ад па вед на.

У кон кур се мо гуць пры няць удзел (як ін ды ві-

ду аль на, так і ў скла дзе ка лек ты ваў) сту дэн ты, 

ма гіст ран ты і ас пі ран ты ўста ноў вы шэй шай аду-

ка цыі і ар га ні за цый, якія рэа лі зу юць пасля ВНУ 

аду ка цый ныя пра гра мы.

Для ўдзе лу ў кон кур се не аб ход на да 

30 каст рыч ні ка на кі ра ваць на элект рон ны ад рас 

kоnkurs@nbrb.bу ад па вед ную за яў ку і сваю кон-

курс ную ра бо ту. Пе ра мож цы і пры зё ры бу дуць 

аб ве шча ныя не паз ней за 30 снеж ня гэ та га 

го да. Пад ра бяз ная ін фар ма цыя аб кон кур се 

(тэр мі ны і па ра дак яго пра вя дзен ня, а так са ма 

па тра ба ван ні, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні-

каў і іх ра бот) раз ме шча ны на Адзі ным пар та ле 

фі нан са вай пісь мен нас ці.

Сяр гей КУР КАЧ.

Як па ве да мі лі рэ дак цыі 

ў На цы я наль ным ста тыс тыч ным 

ка мі тэ це, у сту дзе ні—жніў ні 

ў гас па дар ках усіх ка тэ го рый 

(у сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях, 

фер мер скіх гас па дар ках, 

у на сель ніц тва) вы твор часць пра дук цыі 

сель скай гас па дар кі ў бя гу чых цэ нах 

скла ла 13,3 млрд руб лёў і па вя лі чы ла ся 

ў па раў на нні з мі ну лым го дам 

у су па стаў ных цэ нах на 7,9 %.

У сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях вы-

раб ле на пра дук цыі на 12,1 млрд руб лёў, або 

ў су па стаў ных цэ нах на 9,6 % больш, чым 

у ад па вед ным пе ры я дзе па пя рэд ня га го да. 

У гас па дар ках усіх ка тэ го рый вы раб ле на (вы ра-

шча на) жы вё лы і птуш кі (у жы вой ва зе) 1245 ты сяч 

тон, што на 4,8 % больш, чым за восем ме-

ся цаў мі ну ла га го да, ма ла ка вы раб ле на 

5256,8 ты сяч тон (на 5,3 % больш).

Па ста не на 1 ве рас ня ў сель ска гас па дар-

чых ар га ні за цы ях коль касць буй ной ра га тай 

жы вё лы скла ла 4,2 млн га лоў, у тым лі ку ка-

роў — 1,4 млн га лоў (на 0,3 % больш). Коль-

касць сві ней скла ла 2,6 млн га лоў, што на 

2,9 % больш, чым на ад па вед ную да ту па пя-

рэд ня га го да.

Так са ма вар та ад зна чыць, што на на зва-

ную да ту ў сель ска гас па дар чых ар га ні за цы-

ях збож жа выя і зер не ба бо выя куль ту ры (без 

ку ку ру зы) ско ша ны з 95,8 % пло шчаў, якія 

пад ля га юць убор цы. Уся го на ма ло ча на збож-

жа ў пер ша па чат ко ва апры хо да ва най ва зе 

7,7 млн тон, або 119,3 % да ад па вед най да ты 

па пя рэд ня га го да, пры ся рэд няй ура джай нас ці 

37,2 цэнт не ра з ад на го гек та ра ўбра най пло-

шчы (на 1 ве рас ня 2019 го да — ад па вед на 

31,2 цэнт не ра).

Спе цы я ліс ты Бел ста та ад зна ча юць, што ў 

кра і не пра цяг ва юц ца ра бо ты па на рых тоў цы 

кар моў. На па ча так во се ні ў сель ска гас па дар-

чых ар га ні за цы ях на рых та ва на кар моў 8,1 млн 

тон кар ма вых адзі нак, або на 21,2 % больш, 

чым ле тась, з іх кар моў з тра вы — 4,5 млн тон 

(120,7 %). У раз лі ку на ўмоў ную га ла ву для 

гра мад ска га па га лоўя жы вё лы кар моў на рых-

та ва на 18,5 цэнт не ра кар ма вых адзі нак, што 

на 20,9 % больш, чым на ад па вед ную да ту 

мі ну ла га го да, з іх кар моў з траў — 14,1 цэнт-

не ра (на 21,6 % больш).

Сяр гей КУР КАЧ.

Ура джайУра джай

Бу дзем з хле бам 
і га род ні най

А ЯШЧЭ Ў НАС ЗНАЧ НЫ ПЛЮС ПА МА ЛА ЦЭ І МЯ СЕ

«Га зе та 
за ста ец ца ад да най 

род най мо ве»


