
Гэ тым ле там у 

ла ге рах прай шлі 

азда раў лен-

не 392 ты ся чы 

дзя цей. Та кой 

знач най ліч-

бы, а гэ та між 

ін шым 41,5 % 

юных бе ла ру-

саў, уда ло ся 

да сяг нуць упер-

шы ню за два 

апош нія дзе ся ці-

год дзі. Пад лет кі 

ва ўзрос це ад 15 

да 18 га доў ад па чы ва лі пе ра важ-

на ў про філь ных ла ге рах. У Бе ла-

ру сі раз ві ва юц ца азда раў лен чыя 

ўста но вы не толь кі звык лай ва ен-

на-па тры я тыч най ці спар тыў най 

на кі ра ва нас ці, але ІT- і ла ге ры з 

па глыб ле ным вы ву чэн нем прад-

ме таў. Да лет ня га се зо на 60 % 

ла ге раў іс тот на па леп шы лі сваю 

ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу. Ча-

му скла да ней за ўсё тра піць у ла-

гер юным мін ча нам і ка лі баць кі 

па він ны па кла па ціц ца пра пу цёў ку 

на ле та, а так са ма коль кі за ра бі лі 

дзе ці пад час пра цы і ад па чын ку, 

рас ка за лі спе цы я ліс ты, пад вёў шы 

вы ні кі лет няй азда раў-

лен чай кам па ніі.

МУ ЗЫ КА 
ІХ ЗВЯ ЗА ЛА

Іх вы ступ лен не са праў-

ды бы ло ві до вішч нае — 

пры го жыя, на тхнё ныя, уме-

юць тры мац ца на сцэ не. 

Зда ва ла ся, што вы сту пае 

пра фе сій ны ка лек тыў, а не 

асоб на ўзя тая сям'я. Нао-

гул, Ні ка ла е вы на кон курс 

тра пі лі вы пад ко ва. Пер ша-

па чат ко ва стаў ка ра бі ла ся 

зу сім на ін шых, але па ся-

мей ных аб ста ві нах у тых 

неш та не атры ма ла ся. За-

мест іх вы сту пі лі Ні ка ла е вы 

і ста лі аб са лют ны мі пе ра-

мож ца мі на ра ён ным эта пе. 

На га рад скім іх, праў да, па-

су ну лі на трэ цяе мес ца, але 

на воб лас ці ім зноў пры су-

дзі лі бяс спрэч-

нае пер шае. 

Гэ тыя і ін шыя пра ек ты і кі рун кі дзей нас ці 

ста лі пе ра мож ца мі пя та га юбі лей на га 

кон кур су «Лі дар энер га эфек тыў нас ці — 

2019». Пра зні жэн не энер га ёміс тас ці ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту (ВУП) у кра і не, па вы шэн не 

энер га не за леж нас ці і бяс пе кі, а так са ма 

пра перс пек ты вы вы ка ры стан ня атам най 

энер гіі га ва ры лі пе ра мож цы спа бор ніц тваў 

і спе цы я ліс ты энер ге тыч най сфе ры.

Эка но мія на тор фа вых гі га ка ло ры ях
— Сё ле та на кон кур се шы ро ка прад стаў ле ны сіс тэ мы 

аў та ма ты за цыі ў энер ге ты цы, а так са ма перс пек тыў-

ныя тэх на ло гіі ў сіс тэ мах цеп ла- і во да за бес пя чэн ня. 

Фак тыч на сек тар аў та ма ты за цыі і ліч ба ві за цыі ў энер-

ге ты цы ста но віц ца пры яры тэт ным пры ўка ра нен ні энер-

га збе ра галь ных ме ра пры ем стваў, — за ўва жыў Анд рэй 

МАЛОЧКА, кі раў нік ад дзе ла агуль най энер ге ты кі, 

стар шы ня экс перт на га са ве та кон кур са, прад стаў-

ля ю чы пе ра мож цаў.

— Згод на са звест ка мі між на род на га энер ге тыч на-

га агенц тва, з 1990 го да да сён няш ня га дня мы зні зі-

лі энер га ёміс тасць ВУП амаль у 3,5 ра за, з 550 кг да 

160 кг наф та ва га эк ві ва лен ту на ты ся чу до ла раў. До ля 

ад наў ляль ных кры ніц энер гіі пры гэ тым па вя лі чы ла ся 

амаль удвая — з 3,3 % да 6,2 % па вы ні ках 2018-га, — 

па дзя ліў ся Анд рэй МІ НЯН КОЎ, на чаль нік ад дзе ла 

на ву ко ва-тэх ніч най па лі ты кі і знеш не эка на міч ных 

су вя зяў Дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас ці. — Гэ-

та і змян шае са бе кошт пра дук цыі, і па вы шае даб ра быт 

гра ма дзян.

У пла нах — сэ ка но міць за пяць га доў 5 міль ё наў тон 

умоў на га па лі ва.

Ва дзім ША ЛО НІК, ге не раль ны ды рэк тар прад-

прыем ства «Мін газ», рас ка заў пра ўка ра нен не су час-

ных тэх на ло гій пад час рэ кан струк цыі тор фа бры кет на га 

за во да:

— Мы па ча лі з пы тан няў аў та ма ты за цыі вы твор час ці 

пра дук цыі і па за вяр шэн ні рэ кан струк цыі ка цель най ба-

чым, што сён ня вы хо дзім на верх ні ўзро вень ліч ба ві за цыі 

вы твор час ці бры ке ту і ўлі ку цеп ла вой энер гіі. За га ды, што 

мы ад пра ца ва лі, толь кі на ад ной гі га ка ло рыі цеп ла энер гіі 

зні зі лі за тра ты на 35 %, на вы твор час ці ад ной 

то ны бры ке ту сэ ка но мі лі 7 % элект ра энер гіі.

Азда раў лен неАзда раў лен не

СЕ ЗОН ЗА КРЫ ТЫ
Сё ле та ў ла ге рах ад па чы ла 

на 11 ты сяч дзя цей больш, чым ле тась

Шчас лі выя ра замШчас лі выя ра зам

СЕМ «Я» НІ КА ЛА Е ВЫХ
Па лац, прэ стыж нае аў то, вя лі кая зар пла та — 

вы ўсё яшчэ ду ма е це, што гэ та га лоў нае ў ся мей ным шчас ці? 
Та ды па слу хай це, што пра гэ та ка жуць 

пе ра мож цы кон кур су «Сям'я го да — 2019»
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Ім пе ра тар Япо ніі афі цый на ўзы шоў на пра стол
Ім пе ра тар Япо ніі На ру хі та афі-

цый на аб вяс ціў учо ра аб сва ім 

ус туп лен ні на пра стол у ад па-

вед нас ці з кан сты ту цы яй кра і-

ны і за ко нам аб ім пе ра тар скім 

до ме. Яго зва рот пра гу чаў пад-

час цы ры мо ніі з на го ды ін тра-

ні за цыі, па ве дам ляе ТАСС.

Цы ры мо нія пра хо дзі ла ў най больш па чэс най Са сно вай за ле 

ім пе ра тар ска га па ла ца ў То кіа. У ёй быў уста ноў ле ны ма сіў ны 

трон вы шы нёй 6,5 м і ва гой 8 т, вы раб ле ны ў па чат ку мі ну ла га 

ста год дзя ў ад па вед нас ці са ста ра жыт ны мі ўзо ра мі. Сваю пра-

мо ву 59-га до вы ім пе ра тар На ру хі та за чы таў з гэ та га па мос та. 

Ён быў апра ну ты ва ўборы па мо дзе пе ры я ду Хэй ан (794—1185), 

якія да зво ле на на сіць толь кі ма нар ху. По бач раз мя шчаў ся трон 

кры ху мен шых па ме раў для 55-га до вай ім пе ра тры цы Ма са ка, 

якая так са ма бы ла апра ну та ў шмат сла ё вае кі ма но, па шы тае 

па ля ка лах ран ня га Ся рэд ня веч ча.

Для ўдзе лу ў цы ры мо ніі ў Япо нію пры бы ло 400 прад стаў ні коў 

174 кра ін і тэ ры то рый, уклю ча ю чы больш за 70 ма нар хаў і кі раў-

ні коў дзяр жаў. Па він ша ваць ім пе ра та ра бы ло за про ша на так са ма 

ка ля 1,6 ты ся чы прад стаў ні коў усіх сла ёў япон ска га гра мад ства: 

кі раў ні кі за ка на даў чай, вы ка наў чай і су до вай га лін ула ды, чле ны 

ка бі не та і бы лыя прэм' ер-мі ніст ры, гу бер на та ры прэ фек тур, ву-

чо ныя, спарт сме ны, пісь мен ні кі, 

біз нес ме ны.

На ру хі та атры маў паў на моц-

твы ім пе ра та ра пас ля та го, як 

30 кра са ві ка пай шоў на спа чы-

нак яго баць ка — 85-га до вы Акі-

хі та.

Но вы за кон аб Brexіt
Урад Вя лі ка бры та ніі прад ста віў на раз гляд пар ла мен та 

но вы за ко на пра ект аб Brexіt, за сна ва ны на да сяг ну тым 

17 каст рыч ні ка па гад нен ні аб умо вах вы ха ду ка ра леў ства 

з ЕС, па ве дам ляе ТАСС.

Уве ча ры 21 каст рыч ні ка дэ пу та ты пры сту пі лі да пер ша га чы-

тан ня 110-ста рон ка ва га да ку мен та, тлу ма чэн ні да яко га зай ма-

юць яшчэ 125 ста ро нак.

Каб па спець ажыц ця віць Brexіt да 31 каст рыч ні ка, на раз гляд 

за ко на пра ек та Па ла це аб шчын ад ве дзе на ўся го тры дні. Пас ля 

гэ та га яго раз гле дзіць Па ла та лор даў, а за тым ён бу дзе пе ра да-

дзе ны на под піс ка ра ле ве Лі за ве це ІІ. У тэкс це да ку мен та ёсць 

пункт, што за кон мо жа быць пры ня ты ў рэ корд на ка рот кі тэр мін, 

ня гле дзя чы на тое, што на раз гляд між на род ных да моў ле нас цяў 

пар ла мен там па ві нен ад во дзіц ца мі ні мум 21 дзень.

Вы ка наў чы са вет ЮНЕС КА за сна ваў між на род ную 
прэ мію імя Дзміт рыя Мен дзя ле е ва

Вы ка наў чы са вет ЮНЕС КА вы ра шыў за сна ваць між на род ную 

прэ мію імя Д. І. Мен дзя ле е ва за да сяг нен ні ў га лі не фун да мен-

таль ных на вук. Пра гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба арг ка мі тэ та 

Між на род на га го да Пе ры я дыч най таб лі цы хі міч ных эле мен-

таў. Са вет уня се гэ тую пра па но ву на раз гляд Ге не раль най 

кан фе рэн цыі ЮНЕС КА, якая ад бу дзец ца ў ліс та па дзе.

Па мер прэ міі скла дзе 500 ты сяч до ла раў, яна бу дзе ўру чац ца 

што год двум асоб ным лаў рэ а там у па ме ры 250 ты сяч до ла раў 

кож на му. Прэс-служ ба ад зна чае, што прэ мія бу дзе пры су джац ца 

«за пра рыў ныя ад крыц ці, вы да тныя іна ва цыі і ак тыў нае са дзей-

ні чан не раз віц цю фун да мен таль ных на вук, якія вы ка рыс тоў ва-

юц ца або мо гуць быць вы ка ры ста ны ў бу ду чы ні як сты му ля цый-

ны фак тар са цы яль на-эка на міч ных пе ра ўтва рэн няў і раз віц ця 

гра мад ства».
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• Прэ зі дэнт Бе ла русі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

сёння пра вя дзе ў Мін ску 

пе ра га во ры з прэ зі дэн-

там Ку бы, які зна хо дзіц ца 

ў на шай краі не з афі цый-

ным ві зі там.

• У Па ры-

жы прад ста ві-

лі но вы ла га-

тып Алім пій-

скіх гуль няў 

2024 го да.

• За кон аб дзярж служ бе 

адап ту юць пад ап ты мі за ва-

ны дзярж апа рат Бе ла ру сі.

• Кі раў ні кі «Бел дзярж-

харч пра ма» і «Мінск Крыш-

таль» па зба ві лі ся па сад за 

пра ва лы ў ба раць бе з ка-

руп цы яй.

• У га ра дах-спа да рож ні-

ках Мін ска зро бяць ак цэнт 

на за бу до ве па ні жа най па-

вер ха вас ці.

• Тэ атр эст ра ды прэ зен туе 

ў ліс та па дзе ка ра о ке-спек-

такль «Сва ты». За асноў нае 

дзей ства шоу ўзя тая сла ву тая 

«Паў лін ка» Ян кі Ку па лы.

КОРАТКА

ПАКУЛЬ 
МЕСЯЦ РАСЦЕ

ВЕЛАСІПЕД 
АД «ЗВЯЗДЫ» 
РАЗЫГРАНЫ!

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ,

пер шы на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та:

«Бе ла ру сі ўда ло ся 
ства рыць эфек тыў ную 
сіс тэ му дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, якая да зва ляе 
вы ра шаць на са мым 
вы со кім уз роў ні 
за да чы, што ста яць 
пе рад дзяр жа вай 
та кой ма ла дой, 
але якая энер гіч на 
раз ві ва ец ца. Ад нак час 
не ста іць на мес цы, 
з'яў ля юц ца но выя 
тэх на ло гіі кі ра ван ня, 
усё больш пра грэ сіў ныя 
по гля ды на ра бо ту 
дзярж слу жа чых. У кра і не 
ў пы тан нях раз віц ця 
ін сты ту та дзярж служ бы 
імк нуц ца пра ца ваць 
у ан лайн-рэ жы ме, 
не прос та іс ці, а бег чы 
ў на гу з ча сам. Ад та го, 
на коль кі пра фе сій ныя 
ўпраў лен цы ў на шай 
дзяр жа ве, за ле жыць 
раз віц цё кра і ны як та кой. 
Ча ла ве чы рэ сурс у гэ тым 
пла не вы хо дзіць на пер шае 
мес ца, на бы ва ю чы на ват 
боль шую знач насць, 
чым сы ра він ны 
або ла гіс тыч ны 
па тэн цы ял».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Энер га эфек тыў насцьЭнер га эфек тыў насць

Рых ту ем ся 
да 4-й пра мыс ло вай рэ ва лю цыі

Ліч ба ві за цыя бры ке ту, га за вы кан дэ нса тар, аў та кі ра ван не ва дой

Але на і Сяр гей НІ КА ЛА Е ВЫ, а так са ма іх пя цё ра дзя цей усё яшчэ 

пад уплы вам сва ёй тры ум фаль най пе ра мо гі. Пры зна юц ца, што 

вель мі спа дзя ва лі ся на гэ та, але цвя ро за ацэнь ва лі свае шан цы. 

Яны ж ра зу ме лі, што ў фі нал вый шлі най леп шыя сем'і з най леп-

шых. І ўжо на ват па між са бой пры су дзі лі пер шае мес ца сям'і 

з Мін ска. Але фар ту на рас па ра дзі ла ся інакш...

ЗАЎЖ ДЫ 
Ў БА Я ВОЙ 

ГА ТОЎ НАС ЦІ
Служ бе бяс пе кі Прэ зі дэн та — 25 га доў

У Па ла цы Не за леж нас ці ад бы ла ся цы ры мо нія ўзна га ро джан-

ня ва ен на слу жа чых і ўру чэн ня па го наў стар ша му афі цэр ска-

му скла ду Служ бы бяс пе кі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Перш за ўсё кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў 

удзель ні каў ура чыс тас ці з 25-год дзем Служ бы бяс пе кі. «Сён няш няя 

да та — чар го вая знач ная вя ха ў гіс то рыі на ша га пад раз дзя лен ня, — 

ска заў ён. — Чвэрць ста год дзя та му мы ства ры лі Служ бу прак тыч на 

з ну ля. Мы не ўяў ля лі, якой яна па він на быць, не ве да лі, чым яна 

па він на зай мац ца. Упер шы ню ў гіс то рыі су ве рэн най Бе ла ру сі з'я ві-

ла ся та кое пад раз дзя лен не. Не бы ло асаб лі вых рэ сур саў, ды і во пы-

ту. Але бы лі лю дзі і глы бо кія тра ды цыі той вя лі кай кра і ны».

Пры фар мі ра ван ні пад раз дзя лен ня з но вы мі кам пе тэн цы я мі бы лі 

ада бра ныя най леп шыя су пра цоў ні кі сі ла вых ве дам стваў Бе ла ру сі — 

пра фе сі я на лы і па тры ё ты з вы со кім па чуц цём аба вяз ку пе рад кра і най 

і на ро дам, на га даў Прэ зі дэнт.

«Мы та ды ства ра лі на шу Служ бу бяс пе кі, мож на шчы ра ска заць, 

на рэшт ках струк тур кра і ны, якая бы ла раз бу ра на: ад па вед ных пад-

раз дзя лен няў Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі, Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, 

гру пы «Аль фа» і ін шых сі ла вых струк тур, — да даў ён. — Сён ня ж вы 

ма е це са мую су час ную зброю, здоль ныя якас на вы ра шаць най скла-

да ней шыя за да чы ў лю бым пунк це Бе ла ру сі. У эк стрэ маль ных сі туа-

цы ях га то вы дзей ні чаць вы тры ма на, дак лад на, зла джа на, як і трэ ба 

спец служ бе, — не пры кмет на, але ў той жа час эфек тыў на».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: за бес пя чэн не бяс пе кі, аба ро на 

на цы я наль ных ін та рэ саў кра і ны і на ро да — што дзён ная пра ца су-

пра цоў ні каў эліт на га пад раз дзя лен ня. «Вы зна хо дзі це ся што га дзі ну 

і што хві лі ну, кож ную се кун ду ў ба я вым страі і поў най ба я вой га тоў-

нас ці, — ад зна чыў ён. — Гэ та шмат у чым вы зна чае прэ стыж на шай 

су ве рэн най дзяр жа вы. А цу доў ную вы вуч ку па цвяр джа юць шмат лі-

кія пос пе хі на між на род ных спа бор ніц твах роз на га ўзроў ню».

У тым лі ку і дзя ку ю чы Служ бе бяс пе кі Прэ зі дэн та сён ня ў Бе ла-

ру сі за хоў ва юц ца мір і спа кой, звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Ра зам з тым на пла не це лі та раль на што га дзі ну рас це на пру жа насць. 

Аб васт ра ец ца сі ту а цыя і па блі зу на шых гра ніц.

«За мест по яса доб ра су сед ства, які мы пра па ноў ва ем, вы ма лёў-

ва ец ца ду га не ста біль нас ці, і ў гэ тай сі ту а цыі вы па він ны зра біць усё, 

каб на ват не даць на го ды дэ струк тыў ным сі лам раз бу рыць мір, ство-

ра ны на гэ тай зям лі, — ак цэн та ваў Прэ зі дэнт — У мір ны час вы не 

толь кі за бяс печ ва е це свой фронт ра бот, але і дэ ман стру е це ўсім, 

асаб лі ва ўнут ры на ша га гра мад ства, што спа кой у на шай кра і не — 

рэч ста лая, мір — тры ва лы. У вы пад ку, не дай Бог, агрэ сіі су праць 

на шай дзяр жа вы за да ча во і наў эліт на га пад раз дзя лен ня — быць 

на пе ра дзе ўсіх ін шых, каб аба ра ніць на шу кра і ну, на шу Ай чы ну і 

на шых гра ма дзян».

Лі дар Бе ла ру сі за га даў су пра цоў ні кам Служ бы бяс пе кі мак сі маль-

на вы ка рыс тоў ваць свой ін тэ ле кту аль ны па тэн цы ял, пра ліч ваць 

маг чы мыя ва ры ян ты і дзей ні чаць на апя рэ джан не, быць не пе ра-

адоль най сця ной на шля ху лю бой па гро зы, аба ра ніць жыц ці лю-

дзей.

«Вы кон ва ю чы пра фе сій ны аба вя зак на най вы шэй шым уз роў ні, 

па фак це вы за бяс печ ва е це на цы я наль ную бяс пе ку Бе ла ру сі. І, як 

бы па фас на гэ та ні гу ча ла, з'яў ля е це ся апо рай мі ру і ста біль нас ці ў 

на шым гра мад стве», — да даў ён.

Бе ла ру сы цэ няць і ша ну юць усіх тых, хто па по клі чу сэр ца спра вай 

уся го жыц ця абі рае са ма ад да нае слу жэн не Ай чы не, ад зна чыў кі раў-

нік дзяр жа вы і за клі каў быць вар ты мі та ко га да ве ру.

«Упэў не ны, сло вы, якія раз ме шча ны на ад ва рот ным ба ку па лот-

ні шча Сця га Служ бы бяс пе кі: «АБА ВЯ ЗАК, ГО НАР, АЙ ЧЫ НА», — не 

прос та дэ віз, а рэ аль ны ары ен цір для кож на га з вас», — рэ зю ма ваў 

Прэ зі дэнт.

Ён па дзя ка ваў за служ бу ўсім дзе ю чым су пра цоў ні кам і ве тэ ра-

нам, па жа даў ім моц на га зда роўя, шчас ця і пос пе хаў у пра фе сій най 

дзей нас ці на да бро Бе ла ру сі.

У сло ве ў ад каз на чаль нік Служ бы бяс пе кі Прэ зі дэн та Дзміт рый 

Шах ра еў па абя цаў пры кла даць мак сі мум на ма ган няў, каб Служ ба 

за ста ва ла ся пры кла дам у вы ка нан ні во ін ска га аба вяз ку, вер нас ці 

пры ся зе, а так са ма ў якас ным і эфек тыў ным вы ка нан ні па стаў ле ных 

за дач.

Кі раў нік пад раз дзя лен ня ўру чыў Прэ зі дэн ту па мят ны юбі лей ны 

ме даль у го нар 25-год дзя Служ бы бяс пе кі.

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка шэн ка ска заў: «У кра і не ёсць не-

каль кі пад раз дзя лен няў, якія заў сё ды зна хо дзяц ца ў поў най ба я вой 

га тоў нас ці, гэ та зна чыць, якія ця гам не каль кіх се кун даў га то выя вы-

ка наць свой аба вя зак па пры зна чэн ні... І па мя тай це, у вас заў сё ды 

па він ны быць чыс тыя ру кі, свет лыя, чыс тыя тва ры і во чы, бо гэ та не 

толь кі ва шы ру кі і ва шы во чы. Гэ та ру кі і во чы Прэ зі дэн та, кі раў ні ка 

дзяр жа вы».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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Дзя жур ны Дзя жур ны 
па пе ра пра вепа пе ра пра ве

Не ад но дзе ся ці год дзе вы кон вае бры га-
дзір скія аба вяз кі на па ро ме ў го ра дзе Дзіс на 
Вік тар ПЯТ КОЎ. На сва ёй зме не Вік тар Ана то-
ле віч — ру ля вы: за пус кае ды зель ны ру ха вік, 
ад чаль вае і пры чаль вае да бе ра гоў, со чыць 
за пар коў кай на па ро ме аў та трак тар най тэх-
ні кі, за бяс пе кай па са жы раў. Па ром праз За-
ход нюю Дзві ну злу чае Мёр скі і Верх ня дзвін скі 
ра ё ны, якія зна хо дзяц ца на су праць лег лых бе-
ра гах вя лі кай ра кі.


