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Мі на ба ро ны РФ пры ме ме ры 
з-за «на пру жа най аб ста ноў кі 
на за ход нім на прам ку»

Ра сій скае ва ен нае ве дам ства пры ме шэ раг мер у су-

вя зі з на пру жа ным ста но ві шчам на за ход нім стра тэ гіч ным 

на прам ку, за явіў учо ра ге не рал ар міі Сяр гей Шай гу, ад-

кры ва ючы па ся джэн не ка ле гіі Мі на ба ро ны.

Ва ен на-па лі тыч нае ста но ві шча «ха рак та ры зу ец ца 

ўзмац нен нем ва ен най пры сут нас ці НА ТА ва Ус ход няй 

Еў ро пе, раз горт ван нем сіс тэ мы ПРА ЗША ў Поль шчы і 

Ру мы ніі, па шы рэн нем ва ен на га су пра цоў ніц тва аль ян су 

з Фін лян ды яй і Шве цы яй», ад зна чыў мі ністр.

«Для нейт ра лі за цыі па гроз мы рэа лі зу ем комп лекс 

мер», — ска заў ён.

Ра сія і Кі тай склі ка юць Са вет Бяс пе кі ААН 
з-за вы пра ба ван няў ра ке ты ў ЗША

Ра сія і Кі тай уве ча ры ў аў то рак, 20 жніў ня, іні цы я ва лі 

па за чар го вае па ся джэн не Са ве та Бяс пе кі ААН у су вя зі з 

пра вя дзен нем Злу ча ны мі Шта та мі вы пра ба ван няў но вай 

кры ла тай ра ке ты на зем на га ба зі ра ван ня, ха рак та рыс ты кі 

якой па ру ша юць па ла жэн ні Да га во ра аб лік ві да цыі ра кет 

ся рэд няй і мен шай да лё-

кас ці (ДРСМД).

«Мы за пы та лі сён ня 

ра зам з Кі та ем па ся джэн-

не Са ве та Бяс пе кі ААН у 

су вя зі з за ява мі ЗША аб 

пла нах па рас пра цоў цы 

і раз мя шчэн ні ра кет ся-

рэд ня га ра ды у са дзе ян-

ня», — ска заў вы кон ва ю чы аба вяз кі па ста ян на га прад-

стаў ні ка Ра сіі ў ААН Дзміт рый Па лян скі.

Ён па ве да міў, што ад кры тае па ся джэн не Са ве та Бяс-

пе кі за пла на ва на на 22 жніў ня ў 15.00 па нью-ёрк скім ча се 

(у Мін ску бу дзе 22.00. — За ўва га рэд.). 

Як ужо па ве дам ля ла ся, мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША 

19 жніў ня за яві ла аб вы пра ба ван ні но вай ра ке ты ся рэд-

ня га ра ды у са дзе ян ня. Яна бы ла за пу шча на з вост ра ва 

Сан-Ні ка лас ка ля ўзбя рэж жа Ка лі фор ніі. Гэ та пер шае 

вы пра ба ван не ра ке ты па доб на га ты пу пас ля вы ха ду ЗША 

з ДРСМД.

Ра сія і Кі тай рэз ка рас кры ты ка ва лі дзе ян ні ЗША. Прэс-

сак ра тар прэ зі дэн та Ра сіі Дзміт рый Пяс коў на зваў пра ве-

дзе ныя вы пра ба ван ні до ка зам та го, што ЗША пла на ва лі 

ра за рваць ДРСМД ужо даў но. Кі тай вы ка заў за не па ко е-

насць па гро зай но ва га віт ка гон кі ўзбра ен няў.

Ра го зін за явіў, што ка ла ні за цыі ін шых 
пла нет у на ступ нае ста год дзе не бу дзе

— Зям ля нам не вар та ча каць ка ла ні за цыі ін шых пла нет 

у наступным ста год дзі, — сказаў ге не раль ны ды рэк тар 

Рас кос ма са Дзміт рый Ра го зін.

«Гэ та пры го жыя ідэі, але мы з ва мі ра зу ме ем, у най-

блі жэй шым ста год дзі ні я кай ка ла ні за цыі ін шай пла не ты 

не бу дзе, ка ла ні за цыі ў поў ным сэн се — каб ча ла вец тва 

ўзяць і пе ра ся ліць на Марс. Тым не менш мы гля дзім нар-

маль на на гэ тыя раз мо вы, та му што яны пры цяг ва юць 

ці ка васць да кос ма су, па він ны ж быць Жуль Вер ны і ся род 

су час ных ін жы не раў», — заявіў ён.

Ра го зін рас тлу ма чыў, што цяпер ад сут ні чае не аб ход-

насць у ка ла ні за цыі і іс ну юць тэх ніч ныя скла да нас ці для яе 

ажыц цяў лен ня. «Ка ла ні за цыя Мар са — слу хай це, ля ці це, 

але толь кі калі патрапіце ў пус ка вое акно (зруч ны час для 

за пус ку кас міч на га аппа ра та. — Заўв. рэд.). Ка лі ж ты 

пра мах нуў ся, то ча ка еш яшчэ два га ды. Пры ля цеў ту ды 

праз дзе вяць ме ся цаў, на зад ля цець — із ноў ча ка еш два 

га ды. Чым хар ча вац ца, чым ды хаць, дзе браць ва ду?» — 

рас тлу ма чыў ген ды рэк тар Рас кос ма са.

На што га до вым рын ку тэх на ло гій SXSW, які пра хо дзіў у 

са ка ві ку мі ну ла га го да ў Ос ці не (штат Тэх ас), кі раў нік аме-

ры кан скай кам па ніі SpaceX Ілан Маск за явіў аб па чат ку 

пра гра мы ка ла ні за цыі Мар са ў 2022 го дзе і пла нах па за-

пус ку ту ды двух ка раб лёў з аст ра наў та мі ў 2024 го дзе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб хо дзе ўбо рач-

най у Гро дзен скай воб лас ці, вы бу доў ван ні 

кар ма во га ба лан су, са цы яль на-эка на міч ным 

раз віц ці Іў еў ска га ра ё на. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка ці ка віў ся, якая пло шча сель гас угод-

дзяў у ра ё не. Га вор ка іш ла ў тым лі ку пра 

пус тыя або па куль не апра ца ва ныя зем лі. 

Гу бер на тар воб лас ці Ула дзі мір Краў цоў 

рас тлу ма чыў, што яшчэ ў са вец кія ча сы 

на зем лях у ра ё не пра во дзі лі ме лі я ра цыю, 

укла лі шмат гро шай, але эфек ту мес ца мі 

ня ма. «Ка на лы ёсць ме лі я ра цый ныя. У іх 

ва ды ня ма, а на по лі — ва да», — ад зна чыў 

ён. «Зна чыць, трэ ба вяр нуц ца да гэ та га пы-

тан ня. Та му што вя ліз ныя пло шчы, але яны 

прос та пус ту юць. По ле па кра ях убра лі, на-

ват тра вы, а ў цэнт ры не мо гуць улез ці. Та му 

трэ ба ме лі я ра та рам па ста віць за да чу. Ня хай 

яны вы ву чаць тут сі ту а цыю», — да ру чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ула дзі мір Краў цоў на зваў доб рым сё лет-

ні ўра джай лё ну, асаб лі ва ў па раў на нні з 

мі ну лым го дам: ура джай насць амаль у два 

ра зы вы шэй шая. «У воб лас ці ёсць два но выя 

су час ныя за во ды. Яны ма дэр ні за ва ны — у 

Ка рэ лі чах і аг ра га рад ку Два рэц у Дзят лаў-

скім ра ё не. Яны здоль ныя ў трох змен ным 

рэ жы ме пра ца ваць», — рас ка заў ён.

«Да вай це да мо вім ся. Мне трэ ба на ве даць 

Ка рэ лі чы. Мы па гля дзім і па Дзят ла ве (іль но-

за во ды), і там ра за брац ца асоб на па гэ тай 

куль ту ры. Ця пер цал кам скон ча на ў Бе ла ру сі 

це раб лен не лё ну. Мне за пла нуй це (гэ та праз 

ты дзень дзесь ці бу дзе) Ка рэ лі чы і Дзят ла ва. 

Два льно за во ды. Каб я па быў там, і мы па-

га во рым аб пер ша снай пе ра пра цоў цы лё-

ну», — анан са ваў кі раў нік дзяр жа вы.

АГЛЯД УС КРА ІН
Аляк сандр Лу ка шэн ка па тлу ма чыў, ча му 

вы ра шыў на ве даць Іў еў скі ра ён.

— Ха чу ўба чыць ад да ле ныя рэ гі ё ны ў 

кож най воб лас ці, — ска заў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што пры-

ехаў у Іў еў скі ра ён, бо вель мі пе ра жы вае 

за «вя лі кую па мыл ку Гро дзен скай воб лас-

ці, ка лі ўсе гу бер на та ры тап та лі ся на за ха-

дзе» — больш ува гі на да ва лі раз віц цю ме-

на ві та Грод на і за ход ніх ра ё наў. У апош нія 

га ды, праў да, атры ма ла ся на даць ім пульс 

раз віц цю рэ гі ё на ва кол Аст раў ца дзя ку ю чы 

бу даў ніц тву Бе лА ЭС. Але Іў еў ска му ра ё ну і 

не ка то рым ін шым на да ва ла ся менш ува гі. 

«Гэ тым са мым я ха чу па ка заць, па чы на ю чы 

з Іўя, што ўскра і ны лю бой гу бер ні — так са ма 

ра ё ны, якія па він ны раз ві вац ца як трэ ба», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

РА ЗУМ НЫЯ МА ШЫ НЫ 
І ЭКА ЛА ГІЧ НЫЯ ВОК НЫ

Прэ зі дэнт азна ё міў ся з ра бо тай пры ват-

най ма шы на бу даў ні чай кам па ніі. Ад кры тае 

ак цы я нер нае та ва рыст ва «Лі да Тэх маш» 

ува хо дзіць у склад вы твор ча га та ва рыст ва 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Тэх маш» і з'яў-

ля ец ца спе цы я лі за ва ным прад пры ем ствам 

па вы твор час ці сель ска гас па дар чай тэх ні кі. 

Гэ тае прад пры ем ства па зі цы я нуе ся бе як 

іна ва цый нае, аб' ёмы яго вы твор час ці не вя лі-

кія, але тут вы раб ля юць уні каль ную тэх ні ку, 

ня рэд ка — у адзін ка вым эк зэмп ля ры спе цы-

яль на пад па трэ бы фер ме раў.

«Мы вы раб ля ем ма шы ны для вы рошч-

ван ня га род ні ны, якія па куль не вы пус кае 

ні вод нае прад пры ем ства на пра сто ры бы-

ло га Са вец ка га Са ю за, — рас ка заў жур на-

ліс там тэх ніч ны ды рэк тар «Тэх ма ша» Ся мён 

Ягоў дзік. — На прык лад, для ўклад кі плён кі 

для вы рошч ван ня ран няй га род ні ны, для вы-

твор час ці пла до ва-ягад ных куль тур: клуб ніц, 

па рэ чак, бу я коў, ажын. У фер ме раў по пыт 

на та кую тэх ні ку не вя лі кі, і ні вод нае буй ное 

ма шы на бу даў ні чае прад пры ем ства не бя-

рэц ца за яе рас пра цоў ку і вы раб, а мы гэ тым 

ка рыс та ем ся». 

Прад пры ем ства мае ўлас нае кан струк-

тар скае бю ро, якое пра цуе пры на ву ко вым 

су пра ва джэн ні Гро дзен ска га аграр на га ўні-

вер сі тэ та і ін шых ар га ні за цый.

На прад пры ем стве «Лі да Тэх маш» зай-

шла раз мо ва пра вы твор часць драў ля ных 

шкло па ке таў — гэ та адзін з кі рун каў кам-

па ніі «Тэх маш». У пры ват нас ці, кі раў нік ак-

цы я нер на га та ва рыст ва па тлу ма чыў, ча му ў 

За ход няй Еў ро пе ад маў ля юц ца ад тан ных, 

але не эка ла гіч ных плас ты ка вых вок наў. Кі-

раў нік дзяр жа вы спы ніў яго і па тлу ма чыў, 

ча му: «Гэ та мой боль! Трэ ба спы ніць уся ля кія 

ад на ра зо выя по лі эты ле на выя па ке ты. Па-

чы наць з ма ло га. Трэ ба ўсё гэ та пры бі раць. 

За смеч ва юць гле бу і тэ ры то рыю так, што 

хут ка квіт не ю чая, зя лё ная і сі ня во кая Бе ла-

русь пе ра тво рыц ца ў смет нік».

Шкло па ке ты з драў ля ны мі ра ма мі тро хі 

да ра жэй шыя ў па раў на нні з ана ла гіч ны мі 

плас ты ка вы мі вок на мі, ад нак у шэ ра гу еў-

ра пей скіх кра ін ужо ёсць доб рыя пры кла ды 

пад трым кі гэ та га кі рун ку на дзяр жаў ным 

уз роў ні. Прэ зі дэн ту бы ла агу ча на прось ба 

ства рыць і ў Бе ла ру сі ўмо вы для больш ак-

тыў на га раз віц ця вы твор час ці вок наў з драў-

ля ны мі ра ма мі.

«Гэ тая праб ле ма мне зна ё мая. Пер шае — 

трэ ба па лі чыць. Ён, кі раў нік кам па ніі, ка жа, 

што яму на 30 % да ра жэй. Але гэ та ён ска-

заў. Мы яго так са ма па він ны пад ціс нуць. Так, 

каб і ён трош кі ад чу ваў кан ку рэн цыю, — ска-

заў кі раў нік дзяр жа вы. — Да 1 сту дзе ня на 

гэ тае пы тан не трэ ба даць ад каз. Па жа да на, 

каб ён быў ста ноў чы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу і на 

той факт, што та кая вы твор часць вок наў 

маг чы мая вы ключ на на мяс цо вай сы ра ві не, 

а пы тан не раз віц ця дрэ ва ап ра цоў кі як раз 

зна хо дзіц ца ў цэнт ры дзяр жаў най ува гі. У гэ-

тым пла не, акра мя асноў най вы твор час ці, 

Прэ зі дэнт па абя цаў пад трым ку ген ды рэк-

та ру «Тэх ма ша» ў раз віц ці вы твор час ці па-

ліў ных пе лет.

«Мы да мо ві лі ся. Пад бі ра еш за вод, дзе 

ла гіс ты ка зруч ная і лес ёсць. І ры нак бу дзе. 

Я ха чу па гля дзець, як пры ват нік з па чат ку да 

кан ца гэ та зро біць. І я та бе за бяс пе чу пад-

трым ку», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё міў ся і з пра-

дук цы яй ін шай пры ват най фір мы, якая на 

гэ тай жа пля цоў цы на ла дзі ла вы твор часць 

драў ля ных ко шы каў для га род ні ны, са да ві-

ны, ягад і гры боў.

Ёсць ня дрэн ныя перс пек ты вы для раз-

віц ця біз не су, па тэн цый ны по пыт, асаб лі ва 

з улі кам пла наў па ад мо ве ад плас ты ка вай 

та ры, але ёсць праб ле ма ў за бес пя чэн ні сы-

ра ві най. На бір жы цяж ка на быць ма лыя аб'-

ёмы, якія па трэб ны не вя лі ка му біз не су.

«Трэ ба вы ра шыць гэ тае пы тан не ў маш-

та бах воб лас ці. Гэ та на ша сы ра ві на», — да-

ру чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Вель мі шмат 

не пе ра пра ца ва на га ле су. Трэ ба ма ты ва ваць 

лю дзей зай мац ца дрэ ва ап ра цоў кай. Больш 

ак тыў на там, дзе ў нас ёсць сы ра ві на, пры-

цяг ваць лю дзей. Не прос та «вы там, іпэш ні кі, 

ства рай це неш та». Трэ ба ім да па ма гаць, — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

ТРА ДЫ ЦЫЙ НУЮ КУЛЬ ТУ РУ 
ПЕ РА ДАЦЬ ДЗЕ ЦЯМ

У рай цэнт ры Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

ве даў Іў еў скі цэнтр куль ту ры і воль на га ча-

су. Там яму рас ка за лі пра раз віц цё ў ра ё не 

куль тур най сфе ры ў цэ лым.

«Мы га на рым ся сва і мі ме ра пры ем ства мі. 

Яны раз на стай ныя, для ўсіх ка тэ го рый на-

сель ніц тва. Ня даў на ад зна ча лі 620-год дзе 

па ся лен ня та тар на іў еў скай зям лі», — рас-

ка за ла кі раў ні ку дзяр жа вы ды рэк тар уста-

но вы Свят ла на Ра кець.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ра зу ад рэ ага ваў 

на гэ ту ін фар ма цыю і спы таў, коль кі та тар 

пра жы вае ў ра ё не за раз. Ака за ла ся, га рад-

ская ды яс па ра скла да ец ца з 800 ча ла век. 

«Не крыў дзі це іх», — за ўва жыў кі раў нік дзяр-

жа вы, але ві да воч на, што па трэ бы пра сіць 

пра гэ та ня ма: тут мір на су іс ну юць вер ні кі 

ча ты рох кан фе сій — ка та лі кі, пра ва слаў ныя, 

пра тэ стан ты і му суль ма не.

Прэ зі дэн ту па ка за лі ўры вак са спек так-

ля ў вы ка нан ні дзі ця ча га тэ ат раль на га ка-

лек ты ву і вы ступ лен не На род на га ан самб-

ля на род най му зы кі «Ча ба рок». Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па дзя ка ваў і па хва ліў вы сту поў-

цаў, дзя цей за пра сіў па сту паць у Ака дэ мію 

мас тац тваў і ўжо тра ды цый на па час та ваў іх 

фір мо вым ша ка ла дам.

Пад час на вед ван ня вы стаў кі на род ных 

май строў і ра мес ні каў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ак цэн та ваў ува гу на тым, што тра ды цый-

нае бе ла рус кае мас тац тва важ на не прос та 

збе раг чы, але пе ра даць на ступ на му па ка-

лен ню.

Аляк санд ру Лу ка шэн ку рас ка за лі пра 

брэн да выя свя ты Іў еў шчы ны: тут кож ны аг-

ра га ра док мае та кое. А вось пра «Іў еў скі 

па мі дор», які трэ ці раз прай шоў у рай цэнт-

ры, Аляк сандр Лу ка шэн ка ве даў — ба чыў 

па тэ ле ба чан ні «па мі дор ныя бой кі», якія на 

яго ла дзяц ца. Ме на ві та па мі до ры ў ко шы ку, 

вя ліз ныя і роз ных ко ле раў, па да ры лі жы ха-

ры ра ё на кі раў ні ку дзяр жа вы — як сім вал 

рэ гі ё на. Дру гі па да ру нак быў ін ды ві ду аль-

ны — ад май стра па са ло ма пля цен ні Ве ры 

Чу рэй на з аг ра га рад ка Ле лю кі — са ла мя ны 

ка пя люш, які Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ра зу 

пры ме раў.

КА ЛІ ЖЫЦ ЦЁ ЛА ДЗІЦ ЦА
— Я ду маў, пры еду ў Іўе, а там глу хая 

ней кая вёс ка, — пры знаў ся кі раў нік дзяр-

жа вы, па ды хо дзя чы да жы ха роў рай цэнт ра 

на га рад ской пло шчы.

Лю дзі ў ад каз за смя я лі ся. Ві да воч на, што 

яны зу сім не ўспры ма юць ся бе пра він цы я ла-

мі.

— А ка лі ска заў гу бер на та ру, ён: «Аляк-

сандр Ры го ра віч, не вя лі кі га ра док, ёсць ін-

шыя, да вай це ту ды...» Ка жу: «Не, па еду ў 

Іўе, па гля джу, як вы пра цу е це на ўскра і не». 

Бо вы ве да е це, што на чаль ства кру ціц ца ў 

цэнт ры, а да ўскрай ку не да яз джа юць. Я 

дзя сят кі ра зоў пра ля таў над ва шай тэ ры то-

ры яй, кож ны раз угляд ваў ся і ба яў ся, што 

яна за пу шча ная, аб дзе ле ная ўва гай. Але 

ка лі пры ехаў на гэ ты ку рорт... — вы клі каў 

апла дыс мен ты лі дар кра і ны, — і ўба чыў, я 

гу бер на та ру ка жу: «Ты ма лай чы на!» — і гэ та 

ж не зро біш да пры ез ду.

Прэ зі дэнт зноў за кра нуў тэ му пра жы-

ван ня ў гэ тым го ра дзе та тар: па гля дзець, 

ці мір на яны тут жы вуць, бы ло яшчэ ад ной 

на го дай на ве даць рэ гі ён. «Ду маў, што вы 

пяць дзя сят на пяць дзя сят: па ло ва хрыс ці ян, 

па ло ва му суль ман, — ска заў ён. — Ака за ла-

ся — на во сем ты сяч на сель ніц тва ўся го 800 

му суль ман. Та му вы гля дзі це, не крыў дзі це 

іх! Ні ў якім ра зе! Бо ў мя не з імі асаб лі выя 

ад но сі ны. Му суль ма не, ку ды ні пры еду, мя не 

з за да валь нен нем су стра ка лі, яшчэ з ма ла-

до сці, ка лі я быў «зя лё ным» Прэ зі дэн там: у 

Сі рыі, Іра не, Іра ку, не ка жу чы ўжо пра Та-

тар стан, Баш кар та стан і на шы паў днё выя 

рэс пуб лі кі. Заў сё ды з на мі су пра цоў ні ча юць, 

заў сё ды нас пад трым лі ва юць, усю ды. Та му я 

вель мі ра ды, ка лі мне стар шы ня вы кан ка ма 

ска заў, што аб са лют на мір на жы вуць, да па-

ма га юць ад но ад на му».

«Я час та ка жу лю дзям: не рві це ся ні ку ды! 

Не ча ка юць вас там! Час ця пер та кі, што ада-

рвеш ся ад сва ёй зям лі — пры зям ліц ца ня ма 

дзе. Та му бе ра жы це ся бе, бе ра жы це сва іх 

дзе так. Мы бу дзем ста рац ца да па ма гаць 

вам, каб ра бо чыя мес цы вам да ва лі. У вас 

ёсць дзе пра ца ваць. Трэ ба, каб толь кі бы ло 

жа дан не пра ца ваць. Ні хто ні чо га не пры ня-

се і ні хто ні чо га не дасць ад туль, — па ка заў 

уго ру Прэ зі дэнт. — Трэ ба сва і мі руч ка мі ўсё 

за ра біць, і не мне вам ка заць — вы лю дзі 

пра ца здоль ныя. Я ве даю, што та кое вы рас-

ціць па мі дор. Гэ та вя лі кая, вя лі кая пра ца. 

Там дзе вы пра цу е це, — там ва шы дзе ці. 

Зна чыць, гэ та бу дуць моц ныя бе ла ру сы».

Прэ зі дэнт да даў: «На мі дзі віц ца ўвесь 

свет, пры яз джа юць сю ды: бо жа мой, у рай 

тра пі лі! Вось я дру гі раз на пра ця гу тыд ня 

трап ляю ў рай. Адзін раз у Ста рых Да ро гах... 

Ка лі ёсць маг чы масць спа кой на жыць, та ды 

і жыц цё ла дзіц ца. Та му дзя кую вам за тое, 

што вы — моц ныя лю дзі!»

Пас ля раз мо вы Аляк санд ра Лу ка шэн ку 

жы ха ры ра ё на ад пус ці лі не ад ра зу — з ім 

за ха це лі сфа та гра фа вац ца дзяў ча ты, і ён 

па га дзіў ся, чым вы клі каў за хап лен не мо-

ла дзі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ДОБ РА ТАМ, ДЗЕ МЫ ЁСЦЬ


