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Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі, На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і ра бот ні кі Сак ра та ры я та Са ве та Рэс пуб лі кі вы каз ва юць 

глы бо кія спа чу ван ні на мес ні ку Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ба ляс ла ву Ка зі мі ра ві-

чу Пірш ту ку ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю 

МА ЦІ.

НАФ ТА, 
ЭКС ПАРТ 
І ВУП

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Дру гі блок пы тан няў — кам пен са цыя Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь у су вя зі са стра та мі, па не се ны мі ў вы ні ку гэ та га ін цы-

дэн ту, — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр. — Сён ня, на пэў на, ра на 

ка заць пра ней кія кан крэт ныя ліч бы, та му што ўся шко да 

яшчэ не пад лі ча на бе ла рус кім бо кам. Гэ та пра цяг лы пра цэс. 

Мы раз ліч ва ем, што для кан чат ко ва га вы зна чэн ня шко ды 

не аб ход ны бу дзе яшчэ адзін ме сяц».

Сён ня асноў ная за да ча — вы зва ліць тран зіт, каб на ша 

кра і на маг ла атрым лі ваць пла ту за наф ту, якая ідзе праз яе 

тэ ры то рыю, да даў Сяр гей Ру мас.

Пра па стаў кі хар ча ван ня
Па тэ ме па ста вак хар ча ван ня прэм' ер-мі ністр на га даў, 

што ёсць пе ра лік бе ла рус кіх прад пры ем стваў, пра дук цыя 

якіх не мо жа па стаў ляц ца ў Ра сію. Ад нак Сяр гей Ру мас 

пра па на ваў па гля дзець на праб ле му з ін ша га бо ку: сён ня 

за па сы па асноў ных ганд лё вых гру пах хар ча ван ня ў Бе ла-

ру сі скла да юць ад 20 да 25 %.

«І па не ка то рых за па сах мы прак тыч на на блі зі лі ся да 

ўзроў ню, які не аб ход ны для за бес пя чэн ня хар чо вай бяс пе кі 

кра і ны. Інакш ка жу чы, уся сель ска гас па дар чая пра дук цыя, 

якая вы раб ля ец ца ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, пра да ец ца на 

знеш нім або ўнут ра ным рын ку. Ад па вед на, мы бу дзем пра-

цяг ваць пра ца ваць над тым, каб прад пры ем стваў, за кры тых 

на тэ ры то рыю Ра сій скай Фе дэ ра цыі, не бы ло. Але з пунк ту 

гле джан ня ганд лю гэ ты мі та ва ра мі ў нас вя лі кіх праб лем 

ня ма. Яшчэ раз паў та ру ся, што па мно гіх ві дах та ва раў у 

нас сён ня на скла дах прак тыч на ні чо га ня ма. Уся пра дук цыя 

пра да ец ца», — пад крэс ліў ён.

Маг чы ма, для аба ро ны на шых ін та рэ саў не аб ход на больш 

ак тыў на дзей ні чаць на пля цоў цы ЕА ЭС?

«Мы спра бу ем вы ра шыць пы тан ні бар' е раў (а гэ та бар' ер 

для до сту пу на шай пра дук цыі на ра сій скім рын ку), па ды маць 

на ўсіх пля цоў ках. Менш, вя до ма, у СНД, больш — у Еў ра-

зій скім эка на міч ным са ю зе і ў на шым двух ба ко вым па рад ку 

дня», — ад зна чыў Сяр гей Ру мас.

Ён на га даў, што на па ся джэн ні Між ура да ва га са ве та 

ЕА ЭС у Ерэ ва не бе ла рус ка му бо ку ўда ло ся пра вес ці сваю 

пра па но ву — і Ра сія зня ла сек та раль ныя аб ме жа ван ні на 

па стаў ку бе ла рус кай пра дук цыі. Гэ та да ты чы ла ся ма ла ка 

су хо га і ма ла ка на ліў но га ў вя лі кай та ры. Па вод ле слоў 

прэм' ер-мі ніст ра, та ды ўдзель ні кі да мо ві лі ся, што ні ад на з 

кра ін не мае пра ва сек та раль на за кры ваць свой ры нак для 

пра дук цыі з ін шай кра і ны.

«Ка лі ёсць праб ле мы з ней кім пэў ным прад пры ем ствам — 

на шы ад па вед ныя служ бы па він ны ад пра цоў ваць ме ха ніз мы 

і пры маць ме ры. Але за кры ваць цэ лы сек тар, цэ лую га лі ну ні 

ад на з кра ін не мае пра ва. І ўсе кра і ны з гэ тым па га дзі лі ся, 

а Ра сій ская Фе дэ ра цыя ад мя ні ла сваё ра шэн не», — да даў 

Сяр гей Ру мас.

Пра ВУП і экс парт
«Што да ты чыц ца рос ту эка но мі кі: за ча ты ры ме ся цы 

мы ма ем ста тыс ты ку, рост склаў 1,4 %. І гэ та, у прын цы пе, 

ад па вя дае ча кан ням ура да. Кож ны ме сяц эка но мі ка да дае, 

і па паў год дзі мы па він ны вый сці на 1,8 %», — рас ка заў 

прэм' ер-мі ністр.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы на на ра дзе рас кры ты ка-

ваў урад за ніз кія тэм пы рос ту экс пар ту.

«Мы ма ем 98 % да мі ну ла га го да. Ня гле дзя чы на тое што 

саль да леп шае, чым ле тась, ура ду прый дзец ца пры няць да-

дат ко выя ме ры ра зам з дзярж ор га на мі для та го, каб на гнаць 

ад ста ван не ад пла на — на шы пла ны бы лі 100,5 %. І вя до ма, 

вы ка нан не гэ та га за дан ня за па тра буе да дат ко вых на ма ган-

няў ад дзяр жаў ных ор га наў», — да даў Сяр гей Ру мас.

Што да ты чыц ца вя до май фор му лы ды вер сі фі ка цыі экс-

пар ту (30/30/30), на жаль, за пер шыя тры ме ся цы бя гу ча га 

го да (за гэ ты пе ры яд ужо ёсць ста тыс ты ка) Бе ла русь не 

пра су ну ла ся да та кіх ап ты маль ных су ад но сін. До ля па ста вак 

у Еў ра зій скі эка на міч ны са юз па-ра ней ша му да мі нуе.

«Вы ра ша ю чы за да чу ў цэ лым — па ве лі чэн не экс пар ту, — 

мы бу дзем раз гля даць у тым лі ку і яго та вар ную і кра і на вую 

ды вер сі фі ка цыю», — па ве да міў прэм' ер-мі ністр.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

23—24 мая ў Брэс це прой дзе 

XІV Бе ла рус кі між на род ны 

ме ды я фо рум «Парт нёр ства дзе ля 

бу ду чы ні: жур на ліс ты ка і са цы яль ная 

аба ро на гра мад ства», які аб' яд нае 

сё ле та жур на ліс таў і кі раў ні коў СМІ 

з 25 кра ін све ту, ад Бе ла ру сі да Кі тая, 

Іта ліі, Ман го ліі, Сер біі, ЗША. Удзел 

у аб мер ка ван ні су час ных трэн даў, 

ін фар ма цый ных вы клі каў, тэх на ло гій 

і ме та даў жур на ліс ты кі, ро лі ме дыя 

ва ўма ца ван ні агуль на гу ма ні тар-

ных каш тоў нас цяў, на ладж ван ні 

больш шчыль на га ўза е ма дзе ян ня 

па між кра і на мі і на ро да мі возь муць 

дзяр жаў ныя і гра мад скія дзея чы, 

дып ла ма ты, экс пер ты і прак ты кі — 

больш як 250 ча ла век, у тым лі ку ка ля 

100 за меж ных гас цей.

Мно гія ўдзель ні кі ме ды я фо ру му пры бы лі 

ў на шу кра і ну яшчэ ўчо ра і па спе лі на ве-

даць Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, дзе ад быў ся спе-

цы яль ны бры фінг. Але асноў най пля цоў кай 

ме ра пры ем ства ста не Рынь каў ская ся дзі ба 

ў вёс цы Цю хі ні чы, што пад Брэс там. Пас-

ля пле нар на га па ся джэн ня, на якім бу дуць 

агу ча ны асноў ныя тэ зі сы, удзель ні кі пра цяг-

нуць пра цу па сек цы ях у па нэль ных дыс ку сі ях 

«Ме ды яп рас то ра і ін фар ма цый ная бяс пе ка», 

«Уплыў са цы яль ных се так і бло гас фе ры на 

фар мі ра ван не гра мад скай дум кі. Па шы рэн-

не пры сут нас ці ў іх дзяр жаў на га кан тэн ту», 

«Су час ныя трэн ды ін тэр нэт-жур на ліс ты кі і 

яе ро ля  ў вырашэнні са цы яль на-па лі тыч ных 

праб лем рэ гі ё наў».

«Сё ле та на фо рум за яў ле на шмат дак ла-

даў, звя за ных з уплы вам са цы яль ных се так 

на гра мад скую дум ку, мер ка ван не спа жыў-

цоў ін фар ма цыі. Мы па ста ра лі ся за пра сіць тых 

экс пер таў, якія пра цу юць у гэ тай сфе ры і да-

па мо гуць сфар мі ра ваць са праў ды ак ту аль ны 

па ра дак дня», — ад зна чыў мі ністр ін фар ма-

цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ.

Акра мя та го, ужо тра ды цый на ў дру гі дзень 

фо ру му прой дзе Лет няя шко ла жур на ліс ты кі — 

на ба зе Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 

А. С. Пуш кі на. Яе тэ май ста не «Су час ная жур-

на ліс ты ка і са цы яль ныя ме дыя», а ў рас кла дзе 

за ня ткаў — шэ раг май стар-кла саў для ма ла дых 

жур на ліс таў. У пры ват нас ці, пра су час ныя тэх на-

ло гіі ў тэ ле ві зій най вы твор час ці і ро лю бло ге раў 

у пра соў ван ні кан тэн ту рас ка жуць пра фе сі я на лы 

з Бе ла ру сі і Ра сіі: стар шы ня Бел тэ ле ра дыё кам-

па ніі Іван Эй смант, кі раў нік тэ ле ка на ла АНТ Ма-

рат Мар каў, ге не раль ны ды рэк тар ра дыё стан цыі 

«Га во рыць Маск ва» Ула дзі мір Ма ман таў, вя до-

мы рэ пар цёр ка на ла «ТБ Цэнтр», лаў рэ ат прэ міі 

«ТЭ ФІ» Ра ман Ба ба ян і ін шыя.

Так са ма 24 мая ад бу дзец ца круг лы стол 

«Са юз ная дзяр жа ва: 20 га доў у ме ды яп рас то-

ры. Вы ні кі і перс пек ты вы». А за вер шыць пра-

гра му ме ра пры ем стваў эк скур сія «Ні хто не за-

бы ты, ні што не за бы та», пад час якой удзель ні кі 

і гос ці фо ру му на ве да юць ме ма ры яль ны комп-

лекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

на пя рэ дад ні XІV Бе ла рус ка га між на род на га 

ме ды я фо ру му ад бы ла ся су стрэ ча з удзель ні ка мі 

гэ та га пра ек та — прад стаў ні ка мі Ман го ліі.

Сва і мі раз ва га мі пра бе ла рус ка-ман голь скае ме дый нае 

су пра цоў ніц тва па дзя лі лі ся прэ зі дэнт Кан фе дэ ра цыі ман голь-

скіх жур на ліс таў, пісь мен нік і жур на ліст, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Ман го ліі спа дар Ба дам-Ачыр Га ла а рыд і кі раў нік 

кон суль ска га агенц тва Ман го ліі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь спа-

дар Са но ма Ца гаа. Раз мо ва іш ла пра ар га ні за цыю прэс-ту ра 

бе ла рус кіх жур на ліс таў ва Улан-Ба тар, пра тое, што вар та 

шы рэй па каз ваць эка на міч нае су пра цоў ніц тва на шых кра ін, 

якое на бі рае хут ка сці. Як у га лі не на быц ця Ман го лі яй бе ла рус-

кай тэх ні кі, так і ў ар га ні за цыі ад но сін у сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці. У пры ват нас ці, ідзе пра пра цоў ка ства рэн ня з да-

па мо гай бе ла рус ка га бо ку ма лоч на га клас та ра ў Ман го ліі.

Спа дар Га ла а рыд прэ зен та ваў у час су стрэ чы кні гу пе-

ра кла даў са не таў Ян кі Ку па лы на ман голь скую мо ву, якая 

толь кі што па ба чы ла свет ва Улан-Ба та ры. Пе ра клад чык і 

іні цы я тар гэ та га вы дан ня за зна чыў, што ўжо за раз у кні га вы-

дан ні Ман го ліі пла ну юц ца но выя пра ек ты, якія прад ста вяць 

ман голь ска му чы та чу бе ла рус кую лі та ра ту ру. Так са ма ў час 

су стрэ чы бы ла звер ну та ўва га і на асвят лен не ў ман голь скіх 

мас ме дыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, якія праз не каль кі тыд няў 

бу дзе пры маць Бе ла русь. Удзел у су стрэ чы з бе ла рус ка га 

бо ку пры ня лі мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч і ды-

рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» Алесь Ба дак.

Сяр гей ШЫЧ КО.

На ме дый ным па рад ку дня
Уплыў сац се так на гра мад скую дум ку і су час ныя тэх на ло гіі ў жур на ліс ты цы 

аб мяр ку юць у Брэс це

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні Ман голь скія гос ці 
фо ру му

З 22 да 29 мая на ву ко выя 

ар га ні за цыі Ад дзя лен ня бія-

ла гіч ных на вук НАН Бе ла-

ру сі ўпер шы ню ар га ні зу юць 

Ты дзень род най пры ро ды. 

Ме ра пры ем ства пры све ча-

на Го ду ма лой ра дзі мы. НПЦ 

НАН Бе ла ру сі па бія рэ сур сах, 

Ін сты тут экс пе ры мен таль най 

ба та ні кі, Цэнт раль ны ба та ніч-

ны сад НАН Бе ла ру сі і Ін сты-

тут ле су пад рых та ва лі цэ лы 

шэ раг ці ка вых ме ра пры ем-

стваў.

Так, 22 мая ў Ін сты ту це экс пе-

ры мен таль най ба та ні кі ад бу дзец-

ца се мі нар-ад крыц цё, пры све ча-

ны Між на род на му дню бія ла гіч най 

раз на стай нас ці. 23 мая ў ін сты-

ту це прой дуць ба та ніч ны і заа ла-

гіч ны чац вяр гі: бу дзе пра чы та на 

лек цыя «Ацэн ка 25-га до вай ды-

на мі кі ляс но га по кры ва на за кі ну-

тых сель ска гас па дар чых зем лях 

пры гра ніч ных ра ё наў Ра сіі і Бе ла-

ру сі па спа да рож ні ка вых да ных» 

і тэ ма тыч ныя лек цыі вя ду чых на-

ву коў цаў-за ола гаў па праб ле ме 

за ха ван ня зуб роў.

У гэ ты ж дзень стар туе ІХ Між-

на род ны на ву ко ва-прак тыч ны і на-

ву чаль ны се мі нар для сту дэн таў, 

ма гіст ран таў, ас пі ран таў, вы клад-

чы каў і ра бот ні каў спе цы яль нас-

ці «Ляс ная гас па дар ка» («Ляс ная 

спра ва») на тэ му «Ды на мі ка, стан 

і ма ні то рынг ляс ных эка сіс тэм на 

асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ-

ры то ры ях». Ма лень кіх мін чан і 

гас цей ста лі цы па ра дуе цы ры мо-

нія пе ра ся лен ня аку лён ка па іме ні 

Ака дэ мік, які ця пер зна хо дзіц ца ў 

ад мыс ло вым ін ку ба та ры, у ма біль-

ны му зей-ла ба ра то рыю «Ад кры ты 

акі ян».

24 мая ў Цэнт раль ным ба та-

ніч ным са дзе ад бу дуц ца эк скур сіі 

«Пры род ная фло ра ў экс па зі цы ях 

і ка лек цы ях Цэнт раль на га ба та ніч-

на га са да» і «Дэ ка ра тыў ныя рас-

лі ны пры род най фло ры Бе ла ру сі». 

Вя ду чыя на ву коў цы вы сту пяць з 

лек цы я мі-прэ зен та цы я мі «Гры бы 

ў на шых ля сах», «Лес і клі мат», 

«Ін ва зій ныя рас лі ны Бе ла ру сі: мі-

ну лае, су час насць і бу ду чы ня».

У су бо ту і ня дзе лю, 25—26 мая, 

з 10.00 да 18.00 у Цэнт раль ным 

ба та ніч ным са дзе раз гор нец ца 

гуль ня вы ся мей ны фес ты валь 

«TОYDАY». Пла ну ец ца, што на-

вед валь ні кі змо гуць не толь кі ўба-

чыць рэд кія і зні ка ю чыя ві ды рас-

лін, але і на быць іх узо ры ў кра ме 

са да.

28—29 мая ад бу дзец ца І Між-

на род ная на ву ко ва-прак тыч ная 

кан фе рэн цыя «Ве ды і па лі тыч ныя 

іна ва цыі ў га лі не ахо вы на ва коль-

на га ася род дзя па між За ха дам і 

Ус хо дам: вы ву ча ныя і не вы ву ча-

ныя ўро кі».

На пра ця гу ўся го Тыд ня род най 

пры ро ды вя ду чыя на ву коў цы ар га-

ні за цый Ад дзя лен ня бія ла гіч ных 

на вук НАН Бе ла ру сі бу дуць вы сту-

паць пе рад гра мад скас цю, у срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі, пры муць 

удзел у прэ зен та цы ях і свя точ ных 

ме ра пры ем ствах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не пра пус ці!Не пра пус ці!

Ака дэ мік пе ра се ліц ца 
ў акі ян,

або На ву ко ва-па пу ляр ны па ды ход 
да род най пры ро ды

Што год у Бе ла ру сі рэ гіст ру ец ца ка ля 

750 ты сяч траў маў, з якіх 140—150 ты-

сяч — у дзя цей і пад лет каў-пе ша хо даў. 

Пры гэ тым ка лі за мі ну лыя дзе сяць га-

доў 80 % зда рэн няў ад бы лі ся па ві не 

апош ніх, дык ця пер 78 % вы пад каў — 

на ступ ствы ня ўваж лі вас ці кі роў цаў.

Ган на БА НА ДЫК, стар шы ін спек тар 

па асаб лі вых да ру чэн нях ад дзе ла ар га-

ні за цыі між ве да мас на га ўза е ма дзе ян ня і 

пра па ган ды бяс пе кі да рож на га ру ху УДАІ 

мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі МУС ад зна чы-

ла, што сё ле та Дзяр жаў та інс пек цыя бу дзе 

пра ца ваць па трох кі рун ках: пра фі лак ты ка 

дзі ця ча га траў ма тыз му на пя рэ дад ні лет ніх 

ка ні кул, ра бо та з баць ка мі па вы ха ван ні ад-

каз ных ад но сін да дзя цей у пы тан нях да рож-

най бяс пе кі і ства рэн не спры яль ных умоў для 

дзя цей у со цы у ме.

— За апош нія ча ты ры ме ся цы на зі ра ец-

ца зні жэн не коль кас ці да рож ных зда рэн няў з 

дзець мі з 90 да 78 ча ла век. Пры гэ тым коль-

касць за гі ну лых за ста ла ся на ўзроў ні мі ну ла-

га го да. Ня гле дзя чы на дзе ю чы за кон 2015 

го да, які пра ду гледж вае пе ра воз ку дзя цей у 

аў та ма бі лі з вы ка ры стан нем дзі ця чых утрым лі-

валь ных крэс лаў, баць кі час та гэ тым грэ бу юць. 

Та му важ на пра во дзіць пра фі лак тыч ную ра бо-

ту не толь кі з дзець мі, але і з да рос лы мі. Трэ ба 

па мя таць і пра тое, што з на ды хо дам цёп лай 

па ры з'я ві ла ся не бяс пе ка з'яў лен ня траў маў у 

дзя цей пад час яз ды на ве ла сі пе дах, са ма ка-

тах, ро лі ках. У Мін ску за апош нія не каль кі тыд-

няў ужо за рэ гіст ра ва на тры та кія вы пад кі.

Ган на РЫ СЯ ВЕЦ, на чаль нік ад дзе ла 

вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты ка мі-

тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма рас-

ка за ла, што ў Мін скім га рад скім ін сты ту це 

раз віц ця аду ка цыі пе да го га мі пра во дзіц ца 

аду ка цый ны комп лекс для дзя цей, у роз ных 

ла ге рах, пе ры на таль ных цэнт рах і са на то-

ры ях рас каз ва ец ца пра важ насць бяс печ ных 

па во дзі наў у гра мад стве, ва ўсіх уста но вах 

аду ка цыі ад да ец ца вя лі кая ўва га баць коў-

скім схо дам, дзе ўзды ма ец ца тэ ма бяс пе кі 

дзя цей і іх па во дзі наў у со цы у ме.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ві цеб скі ін вес ты цый ны 

фо рум «Іна ва цыі. 

Ін вес ты цыі. Перс пек ты вы» 

сё ле та стаў рэ кард сме нам 

па коль кас ці за меж ных 

удзель ні каў, но ва ўвя дзен няў

і ці ка вых пра па ноў. 

У ме ра пры ем стве паў дзель ні ча лі 

больш за 500 прад стаў ні коў 

дзе ла вых ко лаў пры клад на 

з 20 кра ін. Фо рум ад быў ся 

ў са мым цэнт ры ста ра жыт на га 

го ра да — Лет нім ам фі тэ ат ры.

Стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га вы-

ка наў ча га ка мі тэ та Мі ка лай ШАРС НЁЎ, 

ві та ю чы ўдзель ні каў, ад зна чыў, што ў Ві-

цеб шчы ны вель мі вы гад нае геа гра фіч нае 

ста но ві шча, а так са ма ў кра і не ство ра ны 

вель мі пры ця галь ныя для па тэн цый ных ін-

вес та раў умо вы для дзей нас ці.

У рэ гі ё не на са мрэч ёсць уні каль ныя пра-

па но вы для ах вот ных ства рыць прад пры-

ем ства, рас па чаць за раб ляць на ту рыз ме, 

ака зан ні па слуг і гэ так да лей. Ін вес та раў, 

на прык лад, за ці ка ві ла ад пра цоў ка но вай 

ма дэ лі біз нес-дзей нас ці ў Ар шан скім раё-

не, дзе да дзе ны знач ныя прэ фе рэн цыі. 

Умо вы, аб якіх ма раць у раз ві тых кра і нах, 

да зво ляць акуп ляць ўкла дзе ныя гро шы за 

па раў наль на не вя лі кі час.

На мес нік мі ніст ра эка но мі кі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Дзміт рый ЯРА ШЭ ВІЧ кан-

ста та ваў, што ў кра і не зроб ле ны знач ны 

ска чок па ства рэн ні пры ваб ных умоў для 

біз не су. Уся го за дзе сяць га доў у рэй тын гу 

Су свет на га бан ка з 110-й па зі цыі Бе ла русь 

пе ра мяс ці лі ў спіс са ра ка са мых пры ваб-

ных для ін вес та раў кра ін. У дзе сяць ра зоў 

ска ра ці лі па тра ба ван ні: са ні тар ныя, тэх на-

ла гіч ныя, ве тэ ры нар ныя і ін шыя.

Спі ке ры на фо ру ме ад зна ча лі, што ак-

ты ві за цыі біз не су, на ву кі, спор ту і ту рыз му 

па спры яў бяз ві за вы рэ жым. Ён ак ты ві за-

ваў і ін вес ты цый ную дзей насць.

Дзе ла выя лю дзі пад час дыс ку сій на ме-

ра пры ем стве не раз агуч ва лі, што бе ла-

рус кае ін вес ты цый нае за ка на даў ства ад-

па вя дае най леп шым ана ла гам у све це.

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол 

Ін дыі ў Бе ла ру сі Сан гі та БА ХА ДУР, вы-

сту па ю чы пе рад удзель ні ка мі фо ру му, ад-

зна чы ла, што ад ной з пры ця галь ных умоў 

для ін вес та раў з'яў ля ец ца цу доў ная пры-

га жосць бе ла рус кай пры ро ды.

Да рэ чы, на Ві цеб шчы не вель мі вы гад-

на за раб ляць на ту рыз ме. Упер шы ню ў 

кра і не больш за 210 участ каў вы зна ча ны 

ў са мых ма ляў ні чых і эка ла гіч на чыс тых 

мес цах. На прык лад, на больш чым ста 

азё рах ін вес та ры у за яў ляль ным па рад-

ку мо гуць за няц ца ар га ні за цы яй ту рыз-

му, ад па чын ку, азда раў лен ня. Што да 

кан крэт ных пра па ноў, то па тэн цый ным 

ін вес та рам на біз нес-ме ра пры ем стве пра-

па ноў ва лі ку піць са жал ка вую гас па дар ку 

па вы рошч ван ні і пе ра пра цоў цы ры бы. 

Ёсць маг чы масць уклас ці гро шы ў раз вя-

дзен не аве чак но вай для Бе ла ру сі па ро-

ды, якую фер мер пры вёз з Ле нін град скай 

воб лас ці. На вы стаў цы дэ ман стра ва лі ся 

ўні каль ныя пад' ём ні кі, якія вы раб ля юц ца 

ў Ві цеб скай воб лас ці, сель ска гас па дар чая 

тэх ні ка, стан кі і ін шае.

Ся род ці ка вых пра ек таў быў прад стаў-

ле ны і клас тар уста ноў аду ка цыі. Ды рэк-

тар ві цеб скай СШ № 29 Іры на ШУШ КЕ-

ВІЧ прэ зен та ва ла ад ну з рас пра цо вак. Пе-

да го гі шко лы ства ры лі ву чэб на-ме та дыч ны 

комп лекс па на ву чан ні дзя цей і баць коў 

фі нан са вай аду ка ва нас ці. Гэ та да зво ліць 

за ці ка віць бе ла ру саў маг чы мас цю рас па-

чаць сваю спра ву.

На фо ру ме бы ло пад пі са на больш за 

дзе сяць па гад нен няў. Ся род ін шых — і 

ор га на мі ўла ды. На прык лад, да рож ная 

кар та — па між абл вы кан ка мам і ўра дам 

Са ра таў скай воб лас ці — аб ганд лё ва-

эка на міч ным, куль тур ным і гу ма ні тар ным 

су пра цоў ніц тве.

За меж ныя біз нес ме ны і дып ла ма ты з 

вя лі кай цікавасцю на зі ра лі за пер шым у 

рам ках фо ру му аб лас ным кон кур сам ма-

ла дзёж на га ру ху WorldSkіlls. Між на род ныя 

чэм пі я на ты WorldSkіlls пра вод зяц ца раз на 

два га ды ў роз ных кра і нах. Іх мэ та — вы-

зна чыць най леп шых прад стаў ні коў ра бо-

чых пра фе сій. У Ві цеб ску клас па каз ва лі, 

у пры ват нас ці плі тач ні кі, му ля ры, швач кі... 

Зра зу ме ла, што пры ства рэн ні прад пры-

ем стваў не аб ход ны вы со ка пра фе сій ныя 

кад ры, якія ад па вя да юць па тра ба ван ням 

ча су.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Та ры фы за па слу гі 
так сі «ку са юц ца»?

МАРГ за клі кае па ве дам ляць 
пра та кія вы пад кі

Пра па но ва мі ніс тэр ства даты чыц ца пе ры я ду пра вя-

дзен ня ў Мін ску ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Усе, хто лі-

чаць, што пры ака зан ні па слуг так сі бы лі вы ка ры ста-

ны за над та вы со кія та ры фы, мо гуць па ве да міць пра 

гэ та ў МАРГ, дзе пры муць ад па вед ныя ме ры па фак це 

ў рам ках сва ёй кам пе тэн цыі, ка лі ён па цвер дзіц ца.

Ме ма ран дум аб га ран та ва ным уз роў ні та ры фаў на па слу-

гі аў та ма біль ных пе ра во зак па са жы раў аў та ма бі ля мі так сі ў 

пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў быў пад пі са ны 

яшчэ ў ліс та па дзе мі ну ла га го да па між мі ніс тэр ства мі ан ты-

ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, транс пар ту і ка му ні ка-

цый, Мін скім га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там і прад стаў ні-

ка мі най буй ней шых дыс пет чар скіх служ баў ста лі цы.

З 15 чэр ве ня па 5 лі пе ня та ры фы не па він ны быць вы шэй 

за ўзро вень, які быў па ста не на 1 кра са ві ка гэтага го да.

У вы пад ку вы яў лен ня ін ша га зва рот у МАРГ мож на па-

да ваць як у элект рон ным вы гля дзе, так і ў пісь мо вым па 

ад ра се: 220030, г. Мінск, вул. Кі ра ва, 8, корп. 1. Пры гэ тым 

трэ ба ўказ ваць ін фар ма цыю пра ся бе, рас ка заць пра сут-

насць пы тан ня: да та, час, марш рут здзейс не най па езд кі, 

звест кі пра пе ра воз чы ка, ну мар дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

(спе цы яль ны ну мар) транс парт на га срод ку, мар ка (ма дэль) 

аў та ма бі ля, на яў насць ін фар ма цый най эмб ле мы (ла га ты па), 

якая па зна чае пе ра воз чы ка, што за клю чыў да га вор.

Спра ва ў тым, што, як звяр тае ўва гу МАРГ, уз ро вень та-

ры фаў на па слу гі так сі ў пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў га ран та ва ны ў да чы нен ні да дыс пет чар скіх служ баў 

так сі, якія пад пі са лі Ме ма ран дум. Ін шыя пе ра воз чы кі аў та-

ма бі ляў так сі, у пры ват нас ці тыя, якія пра па ну юць па слу гі 

«ад бор та», у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, фар мі ру юць 

та ры фы са ма стой на, іх уз ро вень нар ма тыў ны мі пра ва вы мі 

ак та мі не аб ме жа ва ны.

Пе ра лік дыс пет чар скіх служ баў так сі, якія пад пі са лі Ме-

ма ран дум, раз ме шча ны на афі цый ным сай це МАРГ. Транс-

парт ныя срод кі дыс пет чар скіх служ баў так сі — удзель ніц 

Ме ма ран ду ма па зна ча ны ла га ты пам, азна ё міц ца з якім 

мож на там жа.

ДА РЭ ЧЫ
Дня мі шы ро кі рэ за нанс вы клі ка ла гіс то рыя, ка лі ў ста-

лі цы так сіст, які пра цуе «ад бор та», пра па на ваў па са жыр-

цы, жы хар цы Лу ні нец ка га ра ё на, за пла ціць за па езд ку ад 

Чы гу нач на га вак за ла да ву лі цы Ма я коў ска га (гэ та ка ля 

двух кі ла мет раў, як па ве дам ля ла ся) 73 руб лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Акра мя та го, шэсць ста ліч ных 

прад пры ем стваў атры ма лі ста тус 

«На він ка го да». Ча ты ры, якія на 

пра ця гу не каль кіх га доў па цвяр-

джа юць вы со кія вы ні кі сва ёй пра-

цы, га на ра ва ны дып ло ма мі «Ста-

біль ная якасць».

На мес нік стар шы ні Мін гар-

вы кан ка ма Аляк сандр КРЭ ПАК 

ад зна чыў, што ста ліч ныя прад пры-

ем ствы сён ня мо гуць год на прад-

стаў ляць Бе ла русь у мно гіх кра і-

нах све ту. Тут ства ра ец ца ба га та 

іна ва цый ных та ва раў. Ка лек ты вы 

шу ка юць но выя ра шэн ні, ма дэр ні-

зу юць ці на бы ва юць аб ста ля ван-

не, ства ра юць су час ныя рэ цэп ту-

ры, зна хо дзяць но выя тэх на ло гіі. 

І пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў нам 

бу дзе чым па ра да ваць і ўра зіць вя-

лі кую коль касць гас цей, што пры-

бу дуць у кра і ну.

У гэ тым го дзе ўра чыс тая цы-

ры мо нія ўзна га родж ван ня пе ра-

мож цаў прай шла на ба зе фаб ры-

кі «Ка му нар ка», да рэ чы, так са ма 

лаў рэ а та да дзе на га кон кур су. 

І як за ўва жы лі гос ці, бы ло б доб-

рай тра ды цы яй кож ны год пад-

во дзіць вы ні кі ў сце нах ад на го 

з прад пры ем стваў го ра да, дзе 

вы твор цы мо гуць зна ё міц ца з 

на пра цоў ка мі ка лег, аб мень вац-

ца во пы там. Так, пад час эк скур сіі 

гас цям рас ка за лі пра тое, як ад-

роз ніць са праўд ны ша ка лад (ён 

рас тае пры тэм пе ра ту ры 29—31 

гра дус), па ка за лі вы со ка тэх на-

ла гіч нае аб ста ля ван не (тут ёсць 

лі ніі, на якіх маг ла б вы раб ляц ца 

пра дук цыя, ана ла гіч ная «мар-

сам» і «сні кер сам», а ў хут кім ча-

се бу дзе за пу шча на ўні каль нае 

аб ста ля ван не, якое да зво ліць 

вы раб ляць са лод кую пра дук цыю 

ме та дам ха лод най штам поў кі) 

і, ка неш не, фаб ры ка дзя лі ла ся 

сак рэ та мі пос пе ху (ма дэр ні за цыя 

вы твор час ці, ува га якас ці пра дук-

цыі, на ту раль ныя ін грэ ды ен ты, і, 

вя до ма, вя лі кая ра бо та па пра-

соў ван ні пра дук цыі на ўнут ра ным 

і знеш нім рын ках).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЗдарэннеЗдарэнне

Школь нік тра піў 
пад элект ра ду гу
У Мін ску хлоп чык ра біў фо та-

се сію на да ху цяг ні ка і тра піў у 

баль ні цу: яго ўда ры ла то кам.

Зда рэн не ад бы ло ся пас ля дзе вя ці 

га дзін ве ча ра на ву лі цы Кар жа неў-

ска га. Па ве дам лен не пра гэ та ра та-

валь ні кам па сту пі ла ад дзя жур на га 

па стан цыі Мінск-Сар ці ро вач ны. Па-

цяр пе лы, ву чань вось ма га кла са, ве-

ра год на, пра во дзіў фо та се сію на да-

ху гру за во га ва го на пад кан такт най 

сет кай элект ры фі ка ва най чы гункі.

У ней кі мо мант хлоп чы ка ўда ры ла 

то кам, у вы ні ку ча го ён атры маў 

траў мы і апё кі, з які мі школь ні ка шпі-

та лі за ва лі ў баль ні цу ў цяж кім ста не. 

Пры чы ны зда рэн ня вы свят ля юц ца. 

Най больш ве ра год ная вер сія — аса-

біс тая не асця рож насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На ка ні ку лы — без траў маў

Эка на міксЭка на мікс

УМО ВЫ СПРЫ ЯЛЬ НЫЯ, 
ПРА ПА НО ВЫ ПРЫ ВАБ НЫЯ

ША КА ЛАД НЫЯ 
САК РЭ ТЫ ПОС ПЕ ХУ

У кон кур се «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь», 

які пра во дзіць Дзярж стан дарт су мес на з аб лас ны мі вы ка-

наў чы мі ка мі тэ та мі і Мін скім гар вы кан ка мам, бы лі ад зна ча ны 

274 та ва ры (хар чо выя і пра мыс ло выя вы ра бы, пра дук цыя 

вы твор ча-тэх ніч на га пры зна чэн ня). Ся род лаў рэ а таў — 27 ста-

ліч ных прад пры ем стваў. Ла га тып, які свед чыць пра вы со кую 

якасць та ва ру, з'я віц ца на ўпа коў ках хле ба бу лач ных вы ра баў, 

на по ях, ма ро жа ным, пра мыс ло вых та ва рах, га ла гра мах, кас-

ме ты цы і ін шых. У асоб най на мі на цыі раз гля да лі ся за слу гі 

прад пры ем стваў, якія аказ ва юць па слу гі на сель ніц тву. Так, 

бы лі ад зна ча ны ту рыс тыч нае агенц тва і «Мінск во да ка нал».


