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У шко ле алім пій ска-

га чэм пі ё на, ад на го з 

са мых тэх ніч ных і ты-

ту ла ва ных фі гу рыс таў 

све ту, змо гуць зай мац-

ца дзе ці ад 3 да 9 га доў. 

Вы клад чы ка мі цэнт ра 

акра мя Ягу дзі на ста-

нуць і ін шыя алім пій-

скія чэм пі ё ны — Тац ця-

на Таць мя ні на, Мак сім 

Ма ры нін, Алег Ва сіль еў, 

чэм пі ён ка Еў ро пы Яна 

Хах ло ва і ін шыя. Мяр-

ку ец ца, што за ня ткі для 

адо ра ных юных спарт-

сме наў бу дуць бяс плат-

ны мі.

Ад крыц цё цэнт ра фі гур на га 

ка тан ня ў ста ліч ным «Алім пік 

пар ку» ста ла не толь кі вя лі кай 

па дзе яй, але і свя там для со-

цень бе ла рус кіх дзе так. У гэ ты 

дзень май стар-клас для іх пра-

вя лі зор кі су свет на га фі гур на га 

ка тан ня Аляк сей Ягу дзін, Тац ця-

на Таць мя ні на, Мак сім Ма ры нін 

і Па лі на Шэ ле пень. Баць кі юных 

спарт сме наў ад зна ча лі, што за-

пі сац ца на гэ тае ме ра пры ем-

ства бы ло да стат ко ва цяж ка, 

па трэб ная коль касць ча ла век 

на бра ла ся лі та раль на за не-

каль кі га дзін.

Ура чыс тую цы ры мо нію ад-

крыц ця цэнт ра на ве даў на мес-

нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА і мі ністр 

спор ту і ту рыз му Сяр гей 

КАВАЛЬ ЧУК.

— Чэм пі я нат Еў ро пы па фі-

гур ным ка тан ні на лё дзе «Мінск-

Арэ ны» за вяр шыў ся кры ху 

больш за два ме ся цы та му, тэр-

мін не вя лі кі, але сён ня ў нас з'я-

ві ла ся вы дат ная пад ста ва, каб 

зноў аддаць ува гу гэ та му скла-

да на му, але вель мі яр ка му і пры-

го жа му ві ду спор ту, — ад зна чыў 

Ігар Вік та ра віч. — На цы ры мо ніі 

за крыц ця пер шын ства кі раў нік 

дзяр жа вы звяр нуў ся да спе цыя-

ліс таў з прось бай да па маг чы 

ад ра дзіць бе ла рус кае фі гур нае 

ка тан не. Для гэ та га ў нас ёсць 

усё не аб ход нае: па бу да ва ны цу-

доў ныя ля до выя арэ ны, ты ся чы 

хлоп чы каў і дзяў ча так па ўсёй 

кра і не з эн ту зі яз мам і за да валь-

нен нем асвой ва юць асно вы фі-

гур на га ка тан ня ў спар тыў ных 

шко лах, пра цу юць пад рых та ва-

ныя трэ не ры. Не аб ход на ва ўсё 

гэ та ўдых нуць све жы стру мень 

і на поў ніць во пы там. Сён ня мы 

ад кры ва ем но вую ста рон ку ў гіс-

то рыі раз віц ця фі гур на га ка тан-

ня ў кра і не і ро бім гэ та з удзе лам 

і да па мо гай вя лі ка га трэ не ра 

Тац ця ны Ана то леў ны Та ра са вай 

і яе та ле на ві та га вуч ня — ча-

ты рох ра зо ва га чэм пі ё на све ту і 

алім пій ска га чэм пі ё на Аляк сея 

Ягу дзі на, а так са ма алім пій ска га 

чэм пі ё на і за слу жа на га трэ не ра 

Але га Ва сіль е ва.

Ігар Пет ры шэн ка па дзя ка ваў 

Аляк сею і яго ка ман дзе за тое, 

што так хут ка ад гук ну лі ся на 

прось бу Прэ зі дэн та, і вы ка заў 

упэў не насць, што гэ ты цэнтр фі-

гур на га ка тан ня ста не мес цам, 

дзе бу дуць трэ ні ра вац ца най-

леп шыя спарт сме ны, пра ца ваць 

най леп шыя трэ не ры і будуць 

пры мя няц ца са мыя пе ра да выя 

ме то ды кі.

Свай го вуч ня ў Мінск пры еха-

ла пад тры маць Тац ця на Та ра са-

ва, якая ад зна чы ла вы дат ныя 

ўмо вы «Алім пік пар ка», та ле-

на ві тых бе ла рус кіх дзя цей. Ле-

ген дар ны трэ нер запэў ні ла, што 

на ву чэн цы шко лы Ягу дзі на 

заў сё ды мо гуць раз ліч ваць 

на яе да па мо гу.

А сам Аляк сей Ягу дзін 

пад час цы ры мо ніі ад крыц ця 

пад крэс ліў, што стварэнне 

цэнт ра фі гур на га ка тан ня яго 

імя — гэ та не за да валь нен не 

ўлас ных ам бі цый, а скла да-

ны пра ца ём кі пра цэс.

— Я ча ла век, які не лю-

біць да ваць абя цан ні, трэ ба 

пе ра хо дзіць ад слоў да спра-

вы, — ад зна чыў Аляк сей. — 

Мы бу дзем ін тэ гра ваць у 

цэнтр во пыт ных трэ не раў, у 

тым лі ку трэ ні ра ваць на ез да-

мі бу ду і я. Га лоў нае — вы-

бу да ваць сіс тэ му, чым мы і 

зай ма ем ся. Мы не хо чам раз-

бу раць тое, што ўжо ство ра на 

ў Бе ла ру сі, не бу дзем ха дзіць і 

пе ра ваб лі ваць дзя цей з ін шых 

школ. Мы, на ад ва рот, хо чам ін-

тэ гра вац ца ў сіс тэ му і пра ца ваць 

ра зам, як адзі ны ме ха нізм. Каб 

усё пра ца ва ла на адзін вы нік, 

каб пад няць уз ро вень фі гур на га 

ка тан ня ў Бе ла ру сі.

Ад зна чым, што ў цэнт ры змо-

гуць зай мац ца не толь кі па чат-

коў цы, але і да рос лыя спарт-

сме ны, якія ўжо вы сту па юць на 

між на род ных спа бор ніц твах.

У за вяр шэн не вя лі ка га свя-

та фі гур на га ка тан ня са сва і мі 

па ка заль ны мі вы ступ лен ня мі на 

лё дзе «Алім пік пар ка» вы сту піў 

Аляк сей Ягу дзін і зор кі бе ла рус-

ка га спор ту — тан ца валь ная па-

ра Ган на Куб лі ка ва і Юрый Гу-

ліц кі, а так са ма Яўген Пу за наў 

і Анас та сія Сі да рэн ка.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Алім пій скі па да ру нак 
бе ла рус кім дзе цям

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Дру гой кры ні цай праў ды ўваск ра сен ня 

з'яў ля юц ца су стрэ чы ўваск рос ла га Езу са 

як з апост ала мі, так і са шмат лі кі мі ін шы мі 

людзь мі. Най перш Езус стаў пе рад жан-

чы на мі-мі ра но сі ца мі, якія спя ша лі ся да 

апост алаў, каб пе ра даць ім вест ку аб Яго 

ўваск ра сен ні. Та ды Ён вый шаў ім на су страч 

і ска заў: «Ві тай це <...> Не бой це ся. Ідзі це, 

па ве да мі це бра там Ма ім, каб іш лі ў Га лі лею, 

там Мя не ўба чаць» (Мц 28, 9—10).

Да лей на сту пае шэ раг су стрэч з апост-

ала мі. Па да ро зе ў Эма ус, ка лі вуч ні Хрыс-

та па зна лі Яго толь кі пры ла ман ні хле ба 

і пай шлі аб вяс ціць ін шым апост алам аб 

цу дзе ўваск ра сен ня (гл. Лк 24, 13—35). У 

Вя чэр ні ку, ка лі ся род іх не бы ло Та ма ша і 

ка лі Езус да зво ліў ім да кра нуц ца да ся бе і 

на ват ра зам з імі еў ры бу (гл. Лк 24, 36—45; 

Ян 20, 19—23). На ступ ная су стрэ ча праз 

ты дзень із ноў у Вя чэр ні ку ўжо ў пры сут-

нас ці Та ма ша, яко му Езус да зво ліў уклас ці 

паль цы ў свае ра ны і быць ве ру ю чым, а не 

ня ве ру ю чым. Пры гэ тым Езус ска заў, што 

шчас лі выя тыя, хто не ба чыў, а па ве рыў 

(пар. Ян 20, 24—29).

Акра мя гэ тых су стрэч, Свя тое Пі сан не 

згад вае і ін шыя, у тым лі ку до свед Сау ла 

пад Да мас кам, ка лі свят ло ўваск рос ла га 

Езу са асля пі ла руп лі ва га га ні це ля хрыс ці ян 

і ўчы ні ла з яго Апост ала на ро даў св. Паў ла 

(гл. Дз 9, 1—19).

З гэ тых су стрэч мож на зра біць вы сно ву, 

што Езус са праў ды ўваск рос. Яго нае са-

праўд нае і рэ аль нае це ла мае пры гэ тым так-

са ма но выя ўлас ці вас ці пра слаў ле на га це ла. 

Яно ўжо не аб ме жа ва на ча сам і пра сто раю, 

але мо жа зна хо дзіц ца свое асаб лі вым чы нам 

там, дзе Ён па жа дае, і та ды, ка лі па жа дае 

(гл. Мц 28, 9. 16—17; Лк 24, 15. 36; Ян 20, 14. 

19. 26; 21, 4), па коль кі Яго ча ла ве чая на ту ра 

ўжо больш не мо жа быць звя за най з зям лёю 

і пад ля гае вы ключ на Бос кай ула дзе Ай ца 

(гл. Ян 20, 17), пра што свед чыць, на прык-

лад, ува ход Езу са ў Вя чэр нік пры за чы не ных 

дзвя рах (пар. KKK 645).

Апош няя су стрэ ча Езу са з апост-

ала мі ад бы ла ся ў дзень Яго Уне баў-

шэс ця, ка лі Ён да ру чыў ім апоста-

ль скую мі сію іс ці і аб вя шчаць Еван гел ле 

ўся му све ту (пар. Мц 28, 18—20). З та го ча су 

Кас цёл свед чыць пра тое, што Пас халь ная 

та ям ні ца вя дзе да на ра джэн ня но ва га, ду-

хоў на ад ро джа на га ча ла вец тва.

3. Праў да ўваск ра сен ня, бу ду чы най-

больш каш тоў ным Бо жым да рам, ад на ча-

со ва з'яў ля ец ца і за дан нем. Яна ад кры ла 

шлях да на ша га ду хоў на га ад ра джэн ня і 

ста ла свое асаб лі вым «да рож ным зна кам» 

у на шым што дзён ным жыц ці. Хрыс ці я нін не 

ўця кае з гэ та га све ту, але на дае яму бос кі 

сэнс. Свя ты апост ал Па вел ву чыць: «Ка лі ж 

вы ўваск рэс лі з Хрыс том, шу кай це та го, што 

ў вы шы нях, дзе Хрыс тус ся дзіць пра ва руч 

Бо га; пра тое, што ў вы шы нях, ду май це, а 

не пра зям ное» (Клс 3, 1—2).

Ча го ж трэ ба шу каць «у вы шы нях»? Ад каз 

дае той са мы апост ал Па вел: мі ла сэр нас ці, 

ла год нас ці, па ко ры, да лі кат нас ці, доў га цярп-

лі вас ці, цярп лі вас ці ад но да адна го, уза ем-

на га пра ба чэн ня і лю бо ві, якія з'яў ля юц ца 

по вяз зю дас ка на лас ці (пар. Клс 3, 12—14).

Гэ та не што ін шае, як ду хоў ная пра ца 

над са мім са бой. Гэ та што дзён ны пе ра ход 

зні зу ўго ру па ду хоў най лес ві цы. Каб гэ тая 

пра ца бы ла плён най, мы па тра бу ем Бо жай 

лас кі, якую атрым лі ва ем праз па слу гу Кас-

цё ла дзя ку ю чы Пас халь най та ям ні цы смер ці 

і ўваск ра сен ня Хрыс та. Ме на ві та яна дае 

нам сі лу для пе ра хо ду з гра ху да цно ты, са 

смут ку да ра дас ці, са смер ці да жыц ця.

Праў да ўваск ра сен ня да ты чыц ца кож-

на га з нас. Мы «аку ну лі ся» ў яе дзя ку ю чы 

сак ра мэн ту хрос ту. Праз сваё ўваск ра сен не 

Хрыс тус ад кры вае нам до ступ да но ва га 

ду хоў на га жыц ця. Пры го жа аб гэ тым ка жа 

Апост ал на ро даў: «як у Ада ме ўсе па мі ра-

юць, так у Хрыс це ўсе бу дуць ажыў ле ны» 

(1 Кар 15, 22).

З Бо жай во лі апош няе сло ва ў ча ла ве-

чым лё се на ле жыць не смер ці, а жыц цю. 

Апош няе сло ва — гэ та не ма гі ла, не смерць, 

але жыц цё, бо ў ма гі ле смерць бы ла пе ра-

мо жа на і на ра дзі ла ся жыц цё, як ка жа па па 

Фран ці шак (гл.: http://w2.vatіcan.va/content/

francesco/en/angelus/2017/documents/papa-

francesco_regіna-coelі_20170417.html). Ме-

на ві та та му Свя ты Ай цец Бе не дыкт XVІ 

за клі кае па кі нуць рос пач і жыць на дзе яй, 

у якой мы збаў ле ны (пар. SS 1).

Праў да ўваск ра сен ня прад стаў ляе шы-

ро кую перс пек ты ву ча ла ве ча га жыц ця. Яна 

ўво дзіць у под ых веч нас ці, пе ра адоль вае 

страх су час на га ча ла ве ка пе рад бу ду чы няй, 

да па ма гае пе ра жыць скла да нас ці жыц ця, 

ума цоў вае над зею і, па вод ле ву чэн ня свя-

то га апостала Паў ла, за клі кае жыць не для 

ся бе, але для Хрыс та (пар. 2 Кар 5, 15).

4. Акра мя на ша га аса біс та га ўваск ра-

сен ня, не аб ход на так са ма і гра мад скае. Уся 

на ша кра і на па він на ўваск ра саць да но ва га 

ду хоў на га жыц ця. Са цы яль на-па лі тыч ныя 

пе ра ме ны 90-х га доў мі ну ла га ста год дзя 

да лі но выя маг чы мас ці. Да гэ та га бла-

слаў лё на га ча су на ша кра і на іш ла шля хам 

цяр пен няў за ве ру і ад на ча со ва шля ха мі 

яе муж на га вы знан ня і ма літ вы. Прад ка за-

ны Ма ры яй у Фа ці ме ў да лё кім 1917 годзе 

пра цэс на вяр тан ня рас па чаў ся тры дзе ся-

ці год дзі та му.

Але ці мы на леж ным чы нам вы ка рыс тоў-

ва ем да дзе ныя Бо жым Про ві дам маг чы мас-

ці? Ці свят ло ўваск ра сен ня пе ра мя няе нас 

аса біс та і ўсю на шу кра і ну? Ці бу ду ем мы 

на ша аса біс тае і гра мад скае жыц цё з Бо-

гам? Ці чы нім усё маг чы мае, каб у на шых 

ду шах і за ка на даў стве знай шло ся год нае 

мес ца для Бо га? Ці на дзяр жаў ным і аса-

біс тым уз роў ні са праў ды хо чам за ха ваць 

на шы сем'і ад кры зі су, які ня се біч раз во даў, 

«сва бод ных са юзаў» муж чы ны і жан чы ны 

без кас цель на га бла слаў лен ня, па тра ба-

ван ня су пя рэч ных Бо жа му пра ву ад на по лых 

са юзаў і пра па ган ды ген дар най ідэа ло гіі? Ці 

на леж ным чы нам кла по цім ся аб за ха ван ні 

най больш каш тоў на га Бо жа га да ру жыц-

ця і пе ра адо лен ня яго кры зі су, які вя дзе 

да ге на цы ду на ша га на ро да, у вы ні ку ча-

го Бе ла русь апы ну ла ся ў «дэ ма гра фіч най 

яме»? Ці на шыя СМІ і куль ту ра кла по цяц ца 

аб ма раль ным вы ха ван ні на ша га на ро да на 

хрыс ці ян скіх каш тоў нас цях?

Асаб лі вай ува гі па тра буе мо ладзь, якая 

пад да дзе на ўздзе ян ню ама раль на га све-

ту праз рэ кла му, срод кі ка му ні ка цыі, стыль 

жыц ця, за ба вы і за да валь нен ні. Імк нен не 

да ама раль на га біз не су і пры быт ку вя дзе 

да не зва рот ных змен у псі хі цы і ма раль-

нас ці мо ла дзі.

Да ра гая мо ладзь, бу дуй це сваё жыц цё на 

моц ным фун да мен це, якім ёсць Хрыс тус і 

ву чэн не Кас цё ла, і будзь це ад важ ны мі свед-

ка мі ўваск ра сен ня Хрыс та. Не да зволь це, 

каб хтось ці вы рваў з ва шых сэр цаў Бо га. 

Па мя тай це, што ва шы це лы па він ны быць 

свя ты ня мі Ду ха Свя то га (пар. 1 Кар 6, 19).

5. На на шых ва чах бе ла рус ка му на ро ду 

пры шчэп лі ва ец ца ні гі ліс тыч ная ідэа ло гія, 

якая кла по ціц ца не пра по шук Бо жай праў-

ды, а пра яе зні шчэн не.

Та му сён ня нам не аб ход на па гля дзець на 

на шы спра вы з перс пек ты вы ўваск ра сен ня. 

У шмат лі кіх сфе рах на ша га аса біс та га і гра-

мад ска га жыц ця мы ба чым дык тат прак тыч-

на га ма тэ ры я ліз му. Пра па ган ду ец ца стыль 

жыц ця, у якім ня ма мес ца Бо гу. Яго за мя няе 

ча ла век, вар тасць яко га час та вы мя ра ец-

ца фі зіч най і гас па дар чай эфек тыў нас цю, 

ра хун кам у бан ку і за бес пя чэн нем пры ем-

нас цяў. Уся му гэ та му не аб ход на су праць-

пас та віць праў ду пра свя тасць ча ла ве ка, які 

ство ра ны па воб ра зе і па да бен стве Бо жым 

(пар. Быц 1, 26) і збаў ле ны каш тоў наю кры-

вёю Хрыс та (пар. 1 П 1, 19).

6. Бра ты і сёст ры!

Сар дэч на він шую ўсіх вас з ра дас ным 

і збаў чым свя там уваск ра сен ня Хрыс та! 

Він шую тых хрыс ці ян, якія сён ня так са ма 

свят ку юць гэ тае свя та свят! Він шую бра тоў 

і сяс цёр пра ва слаў ных, якія праз ты дзень 

бу дуць свят ка ваць Пас ху!

Він шую ўсіх лю дзей доб рай во лі!

Дзя лю ся з усі мі ва мі ра дас цю ўваск ра-

сен ня Хрыс та. Ве ру, што ўваск рос лы Хрыс-

тус да па мо жа нам год на ад ка заць на вы клі кі 

ча су. Гэ та Ён сён ня нам ка жа: «Будзь це 

ад важ ны мі: Я пе ра мог свет» (Ян 16, 33).

Ад пус той ма гі лы Хрыс та з на дзе яй і ад-

ва гай пой дзем у бу ду чы ню, бо з на мі ўваск-

рос лы Езус. А ка лі Ён з на мі, то хто су праць 

нас? (пар. Рым 8, 31).

Гэ тыя свае ве лі код ныя па жа дан ні ўма-

цоў ваю бла слаў лен нем у імя Ай ца, і Сы на, 

і Свя то га Ду ха. Амэн.

Ар хі епіс кап Та дэ вуш КАН ДРУ СЕ ВІЧ, 

Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі.

УВАСК РОС ЛЫ 
ХРЫС ТУС — 

НА ША НА ДЗЕЯ
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Пас ля за вяр шэн ня вы ступ лен ня Прэ зі дэн та ў Аваль най за-

ле До ма ўра ду пар ла мен та рыі па дзя лі лі ся з жур на ліс та мі 

«Звяз ды» сва і мі ўра жан ня мі і раз ва га мі аб па чу тым.

Мак сім МІСЬ КО, на мес нік стар-

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

прад стаў ні коў па за ка на даў стве:

— У Па слан ні пра гу ча лі кан цэп-

ту аль ныя рэ чы — та кія, як стра тэ гія 

раз віц ця дзяр жа вы: гэ та су ве рэ ні тэт, 

мір ная знеш няя па лі ты ка, ста біль-

насць і спа кой унут ры кра і ны. Зы-

хо дзя чы з гэ тых тэ зі саў бу да ва ла ся 

ўсё ас тат няе. Раз мо ва іш ла і пра са-

цы яль ныя пы тан ні, і пра па лі ты ку, і 

пра тое, што дэ пу та там трэ ба больш 

ува гі на да ваць зно сі нам са сва і мі вы бар шчы ка мі. Прэ зі дэнт ад-

зна чыў, што гэ та ра бо та не прос тая, але ле на вац ца не трэ ба. 

Я цал кам згод ны. Кож ны на сва ім пра цоў ным мес цы па ві нен 

зай мац ца сва ёй ра бо тай, і ўся струк ту ра ўла ды бу дзе пра віль на 

функ цы я на ваць.

Шмат бы ло ска за на пра дэ ма гра фіч ную бяс пе ку кра і ны. Вель мі 

пры ем на, што Прэ зі дэнт ад зна чыў кан струк тыў ныя і прак тыч ныя 

па ды хо ды ў ад но сі нах да шмат дзет ных сем' яў. Маг чы ма, пры бу-

даў ніц тве жыл ля трэ ба са праў ды пры браць ней кія льго ты, а для 

шмат дзет ных сем' яў бу да ваць бяс плат на, бо гэ та най важ ней шая 

для нас за да ча.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на раз віц цё ІТ-тэх на ло гій, на 

тое, што гэ ты шлях раз віц ця кра і ны абра ны цал кам пра віль на, 

ён дае сён ня не ве ра год ныя пос пе хі, пры цяг вае за меж ні каў, якія 

хо чуць пра ца ваць па на шых за ко нах.

Ра зам з тым, Аляк сандр Лука шэн ка за клі каў не за бы ваць пра 

лю дзей, бо за ко ны ства ра юц ца не дзе ля за ко наў, а дзе ля лю дзей. 

І на ша за да ча ра біць так, каб па між людзь мі скла да лі ся мі ра лю-

бі выя ад но сі ны, гэ та са мае га лоў нае.

Да тыч на пы тан няў эка но мі кі, мне вель мі спа да ба ла ся ме та-

фа ра Прэ зі дэн та пра тое, што Гас подзь дае птуш кам ежу, але не 

пад кід вае ім яе ў гняз до. Гэ та зна чыць, што лю дзі са мі па він ны не 

ле на вац ца, а за раб ляць, і ўмо вы для гэ та га ў нас сён ня ёсць.

Воль га ПА ЛІ ТЫ КА, на мес нік 

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

ла ты прад стаў ні коў па пра мыс ло-

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

лек се, транс пар ту і су вя зі:

— На пра ця гу го да ад бы ло ся шмат 

на ра даў па роз ных сфе рах, пры све-

ча ных роз ным праб ле мам, і ў сё лет-

нім Па слан ні ў кан цэнт ра ва най, вы-

крыш та лі за ва най фор ме бы лі сфар-

му ля ва ныя асноў ныя мэ ты і за да чы 

кож най га лі ны. Ко рат ка, кроп ка ва 

бы лі па зна ча ны мэ ты і кі рун кі.

Мне як пра мыс лоў цу бы ло важ на па чуць, што раз віц цё ме-

на ві та рэ аль на га сек та ра — гэ та тая ба за, на якой мы мо жам 

бу да ваць і раз ві ваць сваю эка но мі ку. А моц ная эка но мі ка — гэ та 

ўмо ва, не аб ход ная для за бес пя чэн ня рэ аль на га су ве рэ ні тэ ту. 

Гэ та вель мі важ на.

Яшчэ адзін знач ны мо мант: трэ ба пры няць больш мер, у тым 

лі ку з бо ку дзяр жа вы, маг чы ма, у вы гля дзе прэ фе рэн цый, для 

больш хут ка га транс фе ру тэх на ло гій на ша га ІТ-сек та ру, Пар ку 

вы со кіх тэх на ло гій на ай чын ныя прад пры ем ствы, у ар га ні за цыі, 

у сфе ру ахо вы зда роўя, аду ка цыі і інш. Каб не толь кі на экс парт 

іш лі на шы най леп шыя рас пра цоў кі, але каб ІТ-пра дукт і тэх на ло гіі 

ўка ра ня лі ся ў нас, і каб мы са мі бы лі ў гэ тым за ці каў ле ныя. Бо 

без больш шы ро ка га вы ка ры стан ня ІТ-тэх на ло гій цяж ка ка заць 

пра чац вёр ты і пя ты ўкла ды вы твор час ці, пра ліч ба вую эка но мі ку. 

Тут трэ ба да пра ца ваць.

Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, член Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў па бюд жэ це і фі нан сах:

— На ўзбра ен не трэ ба ўзяць асноў-

ны па сыл, які чыр во най ніт кай пра хо-

дзіў праз усё Па слан не Прэ зі дэн та: 

трэ ба якас на ра біць сваю пра цу на 

сва ім мес цы і ца ніць тое, што ў нас 

ёсць. А гэ та ста біль ныя ўмо вы, прад-

ка заль насць, ад сут насць па гроз мі ру. 

А што пы тан ні ўзні ка юць і іх трэ ба вы-

ра шаць, — дык я цал кам упэў не ны: гэ та свед чыць пра раз віц цё 

і рух на пе рад. Бо ка лі неш та рас це, яно аба вяз ко ва су ты ка ец ца 

з пе ра шко да мі.

Люд мі ла КА НА НО ВІЧ, на мес нік 

стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў па пра цы і са цы-

яль ных пы тан нях:

— У асно ву тэ зі саў Прэ зі дэн та 

па стаў ле ны ча ла век, кло пат пра яго 

даб ра быт, раз віц цё і жыц цё. Для мя-

не га лоў ным стаў па сыл пра ін ва лі-

даў — пра віль на ад зна ча на, што іх 

не так шмат, і мы па він ны кла па ціц ца 

аб іх, да па ма гаць з пра ца ўлад ка ван-

нем. Вель мі важ на кож на му з нас 

па мя таць, што гэ та лю дзі, якія жы вуць ся род нас. Яшчэ кі раў-

нік дзяр жа вы зра біў ак цэнт на кло пат пра лю дзей пен сій на га 

ўзрос ту. Гэ та за ла ты фонд, пра цаў ні кі, якія мо гуць дзя ліц ца 

до све дам з но вы мі па ка лен ня мі. І, вядома, мо ладзь. Ма ла дыя, 

іні цы я тыў ныя, крэ а тыў ныя лю дзі так са ма па він ны пра ца ваць на 

на шу дзяр жа ву.

Аляк сандр БАГ ДА НО ВІЧ, член 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе-

цы (алім пій скі чэм пі ён):

— Без умоў на, Прэ зі дэнт мае пра-

ва па тра ба ваць ад спарт сме наў вы-

ні каў, та му што ў нас вель мі доб ра 

раз ві тая ад па вед ная інф ра струк ту-

ра і ёсць усё для гэ та га не аб ход нае. 

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на 

не аб ход насць па вы шэн ня зар пла ты ў 

рэ гі ё нах, раз віц ця школ — на мой по-

гляд, гэ та ак ту аль нае пы тан не. Так, трэ нер скі штаб на цы я наль най 

збор най мае не бла гія зар пла ты, але ка лі ты ма ла ды спе цы я ліст 

на пер шым пра цоў ным мес цы і та бе трэ ба на браць гру пу... Тут 

мы губ ля ем пе да го гаў, бо ў іх па куль ня ма вы ха ван цаў-чэм пі ё наў, 

за якіх атрым лі ва ец ца над баў ка.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА і БелТА.

Мер ка ван ніМер ка ван ні У АСНО ВЕ ЎСЯ ГО — 
ДАБ РА БЫТ ЧА ЛА ВЕ КА

Мі ніс тэр ства фі нан саў уста на ві ла па-

ра дак пе ра лі чэн ня гра шо вых срод-

каў, за роб ле ных на рэс пуб лі кан скім 

су бот ні ку, які прой дзе сён ня, па ве-

дам ляе Бел ТА.

Рэс пуб лі кан скія ор га ны дзяр жаў на га 

кі ра ван ня і ін шыя дзярж ар га ні за цыі, пад-

па рад ка ва ныя ўра ду, мяс цо выя вы ка наў-

чыя і рас па рад чыя ор га ны, а так са ма ін-

шыя ар га ні за цыі пе ра ліч ва юць гра шо выя 

срод кі, за роб ле ныя ў дзень пра вя дзен ня 

рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка, у аб' ёмах, 

вы зна ча ных доб ра ах вот на ра бот ні ка мі, 

на асоб ныя бан каў скія ра хун кі рай- і гар-

вы кан ка маў.

Ка лі ў рэс пуб лі кан скім су бот ні ку 

ўдзель ні ча юць не ка мер цый ныя ар га ні за-

цыі, то па ра шэн ні іх ка лек ты ваў гро шы 

ўно сяц ца на яў ны мі на асоб ныя ра хун кі 

рай- і гар вы кан ка маў або пе ра ліч ва юц-

ца на бя гу чы (раз лі ко вы) ра ху нак ар га ні-

за цыі з на ступ ным пе ра лі кам іх на та кія 

ра хун кі.

Ра ён ныя і га рад скія вы ка наў чыя ка-

мі тэ ты што дня пе ра ліч ва юць гра шо выя 

срод кі, атры ма ныя ад пра вя дзен ня рэс-

пуб лі кан ска га су бот ні ка, на асоб ныя 

ра хун кі аб лас ных вы ка наў чых ка мі тэ-

таў. Абл вы кан ка мы і Мін скі га рад скі 

вы ка наў чы ка мі тэт кож ны дзень пе ра-

ліч ва юць 50% гра шо вых срод каў на 

асоб ны бан каў скі ра ху нак Мі ніс тэр ства 

фі нан саў па ўлі ку срод каў рэс пуб лі-

кан ска га су бот ні ка ў На цы я наль ным 

бан ку.

Ку ды пе ра ліч ваць гро шы за су бот нік?

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ПРА ШТО ПЫ ТА ЛІ 
ПАР ЛА МЕН ТА РЫІ

(Заканчэнне. Пачатак на 3-й стар.)

За мя ніць газ на элект рыч насць цал кам маг чы ма, упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Пы тан не толь кі ў ца не. Ра бо та над гэ тым 

пра цяг ва ец ца — Бе ла ру сі трэ ба па збаў ляц ца за леж нас ці ад га зу, 

наф ты і ін шых вуг ле ва да ро даў. Кра і на вы раб ляе элект рыч насць 

з пра фі цы там. У блі жэй шы час урад ад ка жа на пы тан не, коль кі 

бу дзе каш та ваць гэ тая энер гія. Па коль кі стан цыя бу ду ец ца за 

крэ дыт ныя гро шы, маг чы ма, спат рэ біц ца да та цыя.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ён пры хіль нік пе ра хо ду на элект рыч-

насць. Больш за тое, ён па ве да міў, што, ка лі во пыт бу дзе па спя-

хо вы, не вы клю ча на бу даў ніц тва яшчэ ад ной АЭС, — мес ца для 

яе па да бра нае. Кі раў нік кра і ны пад крэс ліў, што трэ ба раз ві ваць і 

ін шыя ві ды энер гіі — вет ру, ва ды, сон ца. Тэ му ён лі чыць важ най, 

але трэ ба вы пра ца ваць пра віль ныя ра шэн ні. Спа чат ку трэ ба пад-

лі чыць цэ ны. І ка лі гра ма дзя не га то выя пла ціць, то элект ры фі ка-

ваць да мы праб ле мы ня ма.

Дэ пу тат Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра-

мыс ло вас ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це і 

су вя зі Анд рэй ЮНІ ЦЫН за ўва жыў, што якасць да рог у на се ле ных 

пунк тах вы клі кае спра вяд лі выя па про кі ў лю дзей. Ён спы таў кі раў-

ні ка дзяр жа вы, як, на яго дум ку, мож на змя ніць сі ту а цыю ў част цы 

фі нан са ван ня да рож най гас па дар кі, якас на га аб слу гоў ван ня да-

рож най сет кі і два ро вых тэ ры то рый на се ле ных пунк таў, а так са ма 

аб наў лен ня пар ку спе цы яль най да рож най тэх ні кі, зно ша насць якой 

скла дае ад 70 да 90 пра цэн таў і вы шэй.

«Па да ро гах рэс пуб лі кан ска га і між на род на га зна чэн ня ў нас 

бы ла сур' ёз ная раз мо ва, ка лі мы па чы на лі бу да ваць дру гую каль-

ца вую ў бе тон ным вы ка нан ні. Ка лі мне да вя ло ся пе ра адоль ваць 

кос насць і су пра ціў лен не на шых бу даў ні коў. Па бу да ва лі — аказ ва-

ец ца, не да ра жэй, чым ас фальт. Вы, на пэў на, пра еха лі па гэ тай 

да ро зе і зра зу ме лі, што я меў ра цыю, ка лі па бу да ваў гэ тую да ро-

гу, — ад ка заў Прэ зі дэнт. — Та ды бы ло пры ня тае ра шэн не па да-

ро гах рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня і між на род ных тра сах. Яны ў 

больш-менш нар маль ным ста не. Мы да мо ві лі ся, што звя жам го рад 

Мінск з Ма гі лё вам, Го ме лем, Брэс там, Грод нам. За ста лі ся ад на-

дзве та кія да ро гі ў кра і не: на пэў на, праз По лацк прый дзец ца на 

Ві цебск ра біць або пра ма — па ду ма ем. Мы аб мяр коў ва ем пра ект 

ра зам з Еў ра пей скім бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця па бу даў-

ніц тве паўд нё ва г а ка лі до ра праз Ма зыр на Коб рын і Брэст. Ка лі 

мы там па бу ду ем, гэ та бу дзе акуп ляц ца, і для Еў ра са ю за да ро га 

вель мі важ ная, яны га то вы яе фі нан са ваць».

Што да ты чыц ца да рог мяс цо ва га зна чэн ня, ёсць ад па вед ная 

пра гра ма да 2022 го да, на га даў кі раў нік дзяр жа вы. «Ка лі ёсць 

пад ста вы неш та кан крэт нае да даць па ней кай да ро зе, унось це 

пра па но вы, — пра па на ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Але не ха це-

ла ся б, каб мы неш та па ру ша лі ў гэ тай пра гра ме: не ка му да да лі, 

а нех та сы шоў бы з гэ тай чар гі. Ра шэн ні ўсе пры ня тыя. На ват ка лі б 

бы ло больш гро шай, мы не змаг лі б іх асво іць. Па воль на раз-

 ва роч ва ем ся, і спра ва не толь кі ў тым, што тэх ні кі не ха пае. У нас 

ха пае і нар маль най тэх ні кі. Прос та ня дбай на да гэ та га ад но сяц ца 

бу даў ні кі, але но вы ві цэ-прэм' ер з імі раз бя рэц ца. Хоць гэ та ўсё 

ўзя лі да ся бе мяс цо выя ор га ны ўла ды. Гэ та ж усё ў гу бер на та раў 

ужо».

Член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па эка на міч-

най па лі ты цы Ган на КА НА ПАЦ КАЯ пра цы та ва ла сло вы па сла 

Ра сіі пра па тан нен не бу даў ніц тва Бе лА ЭС на тры міль яр ды до ла-

раў з тым, што кошт элект рыч нас ці бу дзе ка ля ча ты рох цэн таў.

Кі раў нік кра і ны пад крэс ліў, што крэ дыт нае па гад нен не за клю-

ча на на дзе сяць міль яр даў. Стан цыя атры ма ец ца тан ней шай, 

па-пер шае, дзя ку ю чы жорст ка му кант ро лю. На стан цыі са бра нае 

ўсё са мае леп шае аб ста ля ван не і за па сныя част кі як з Ра сіі, так і 

з за ход ніх кра ін. Прэ зі дэнт кант ра люе бу даў ніц тва аса біс та, бо 

ра зу мее «фо бію» пас ля Чар но бы ля. Па-дру гое, на ўсіх эта пах 

ства рэн ня стан цыі пра цуе шмат бе ла ру саў. Для бе ла ру саў гэ та 

шко ла вы со ка тэх на ла гіч най бу доў лі.

Якой ца на атам най энер гіі ўрэш це бу дзе, за раз ад ка заць не-

маг чы ма. Але Прэ зі дэнт па абя цаў, што ка лі кошт стан цыі атры-

ма ец ца ні жэй шы за за пла на ва ны, да дат ко вай на груз кі не бу дзе, 

каб гра ма дзя не атры ма лі энер гію па да ступ най ца не. Да та го ж 

пе ра ход на элект ра энер гію да зво ліць куп ляць у Ра сіі менш за 

5—6 міль яр даў ку ба мет раў га зу ў год.

Ган на Ка на пац кая так са ма вы ка за ла за не па ко е насць, што ва 

ўра дзе прак тыч на ні чо га не прад пры ма ец ца для да сяг нен ня да 

2025 го да ВУП Бе ла ру сі ў сто міль яр даў до ла раў ЗША. «Якія прын-

цы по ва но выя рэ фор мы вы га то вы пад тры маць сён ня для да сяг-

нен ня па стаў ле най за да чы?» — па ці ка ві ла ся дэ пу тат. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ён га то вы пай сці на лю быя рэ фор мы, 

якія гра мад ства здоль нае вы тры маць, але ад дае пе ра ва гу сло ву 

«ўдас ка на лен не». Што да за меж ных ін вес ты цый, Прэ зі дэнт пра-

па на ваў ус пом ніць пра «Вя лі кі ка мень», дзе мож на ад крыць вы-

твор часць без па дат каў уво гу ле і пра да ваць па ўсім све це. Ад на 

ўмо ва — та ва ры па він ны быць пя та га па ка лен ня.

«Ка лі дэ пу та ты пра па ну юць пра ект рэ фор мы, аба вяз ко ва ад-

рэ агую», — за клю чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ка тэ га рыч нае «не» ад ка заў Прэ зі дэнт на пы тан не чле на Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па дзяр жаў най бяс пе-

цы Ва сі ля ЧА КА НА пра мэ та згод насць ам ніс тыі да асоб, асу джа-

ных па ар ты ку ле 328 Кры мі наль на га ко дэк са за не за кон ны аба рот 

нар ка тыч ных срод каў.

«За нар ко ты кі ні я кай ам ніс тыі не бу дзе, хі ба для тых, якія не 

вы раб ля лі, не рас паў сюдж ва лі, а толь кі ўжы ва лі. І то вы ключ на 

пер са наль на», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што не для та го пры ня тыя 

жорст кія ра шэн ні, каб па слаб ляць ад каз насць: «Нар ка та — гэ та 

страх, гэ та бя да. У ста не ап'я нен ня ў нас больш за ўсё зла чын стваў, 

асаб лі ва на да ро гах. Я ўжо не ка жу пра ге на фонд: хто на ро дзіц ца 

і ка му по тым га да ваць гэ тых дзя цей і іх по тым ля чыць».

Кі раў нік кра і ны па ве да міў, што да гэ та га пы тан ня ўла ды яшчэ 

вер нуц ца і аб мяр ку юць з мі лі цы яй тэ му ўжы ван ня. Але што да 

вы твор час ці і рас паў сюдж ван ня, то на ўрад ці бу дзе па слаб-

ленне.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

У Мін ску ад крыў ся 
цэнтр фі гур на га ка тан ня 

Аляк сея Ягу дзі на


