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За сваю шмат га до вую 
ра бо ту ўпер шы ню ўба чы ла, 
што ка бі не ты стар шынь 
рай вы кан ка ма і рай са ве та 
раз мя шча юц ца праз агуль ную 
пры ём ную. У аб са лют най 

боль шас ці ра ё наў стар шы ні 

вы кан ка маў пра цу юць 

по бач з пер шы мі аль бо 

прос та на мес ні ка мі. 

А ў Ля ха ві чах кі раў ні кі 

прад стаў ні чай і вы ка наў чай 

ула ды ажыц цяў ля юць 

дзей насць по бач у пра мым 

сэн се сло ва. Ад сюль і маё 

пер шае пы тан не, ад ра са ва нае 

стар шы ні Ля ха віц ка га рай вы кан ка ма 

Вя ча сла ву СЕЛЬ МА НО ВІ ЧУ.

— Гэ та тра ды цыя та кая ці свя до ма вы бра ны 

стыль ра бо ты?

— І тое, і дру гое. Тра ды цыя, бо та кая прак ты ка 

склад ва ла ся га да мі. Ка лі я прый шоў на сваю ця пе-

раш нюю па са ду, бы ло ме на ві та так. Ну і стыль ра бо ты 

мя не цал кам за да валь няе. Мы ж пра цу ем у ад ной звяз-

цы, вы ра ша ем ад ны і тыя ж за да чы, та му аб мень вац ца 

дум ка мі да во дзіц ца што дня, а то і не каль кі ра зоў на 

дзень. Ра ён ны Са вет у по лі свай го зро ку тры мае ўвесь 

спектр пы тан няў, звя за ных з жыц ця дзей нас цю лю дзей, 

з са цы яль най па лі ты кай, з тым, што ста іць у пер шай 

чар зе важ нас ці і для вы ка наў ча га ка мі тэ та. І ў кі раў-

ніц тва Са ве та, і ў дэ пу та таў ёсць знач ны во пыт ва ўка-

за ным кі рун ку. На прык лад, у ад ным з най важ ней шых 

пы тан няў, якія да ты чаць на вя дзен ня і пад тры ман ня 

па рад ку на зям лі.

— Чыс ці ню, да гле джа насць, аку рат насць нель га 

не за ўва жыць, ка лі ёсць маг чы масць хоць з паў дня 

па ез дзіць па ра ё не. Ка жу пра тое, што ба чы ла. Які мі 

сі ла мі і срод ка мі ўда ец ца гэ та пад трым лі ваць?

— Па-пер шае, грэх бы ло б у на шым не вя лі кім кам-

пакт ным ра ё не з на сель ніц твам ка ля 26 ты сяч ча ла век 

не пад трым лі ваць на леж на га па рад ку. Гэ та ра бо та не 

заў сё ды бы вае ка пі та ла ё міс тай, але па тра буе па ста ян-

най ува гі. Ну, на прык лад, каб знес ці пус ту ю чыя па бу до-

вы ў вёс ках, не абы сці ся без бюд жэт ных укла дан няў. 

Так, ле тась на гэ тую ра бо ту бы ло вы дат ка ва на 38 000 
руб лёў, сё ле та за пла на ва на на кі ра ваць 25 000. І ра бо-
та вя дзец ца, мя ня ец ца да леп ша га вы гляд на се ле ных 
пунк таў, у се ва зва рот увод зяц ца но выя зем лі.

Але ў вёс ках і іх ва ко лі цах фак тыч на што дня ўзні ка-
юць праб ле мы ў плос кас ці доб ра ўпа рад ка ван ня, якія 

трэ ба вы ра шаць апе ра тыў на. Гэ та 
ра бо та вя дзец ца су мес на з зем ле-

ўпа рад ка валь най і ар хі тэк тур ны мі 

служ ба мі, жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кай, ра ён най ін спек цы яй ахо вы 

пры ро ды, цэнт рам гі гі е ны і эпі дэ мі я-

ло гіі, сель скі мі вы кан ка ма мі не без 

удзе лу на ват участ ко вых ін спек та раў. 

Леп шай фор май агля ду па тым ці ін-

шым сель са ве це мы вы бра лі агуль-

ны се мі нар-на ра ду усіх пе ра лі ча ных 

служ баў, на зва лі яе «Дзень Са ве та». 

Ле тась та кое ме ра пры ем ства пра вя лі 

ў Жа раб ко віц кім сель са ве це. Вы еха лі 

на мес ца, па гля дзе лі кож ны са цы яль-
ны аб' ект, кож ную фер му, ма шын ны 

двор, за фік са ва лі кож ную пуст ку аль бо не да гле джа ны 
ўчас так. І на агуль ным па ся джэн ні вы зна чы лі, хто і як 
бу дзе вы праў ляць хі бы, лік ві да ваць не санк цы я на ва нае 
смец це, па праў ляць не да хо пы доб ра ўпа рад ка ван ня. 
Та кія комп лекс ныя агля ды пад штур хоў ва юць, да юць 
сты мул і, не су мнен на, ма юць эфект. Та му сё ле та за пла-
на ва ныя «Дні Са ве таў» у Конь каў скім і На ва сёл каў скім 
сель са ве тах.

І ў хо дзе на зва ных ме ра пры ем стваў, і асоб на што год 

не па кі да ем без ува гі пом ні кі ба я вой і во ін скай сла вы, 

па ха ван ні сал дат і пар ты за наў Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Гэ та не толь кі наш аба вя зак, але і спра ва го на ру. Ка лі 

пра яз джа еш по бач са зга да ны мі абел іс ка мі і ба чыш, што 

над пі сы аб ноў ле ныя, па фар ба ва ныя ага ро джы і са мі ма-
ну мен ты, да гле джа ная тэ ры то рыя, то і са мо му пры ем на, 
не ка жу чы пра тое, што і гас цям не со рам на па ка заць. 
Каб так не бы ло, то на шы лю дзі не пра маў ча лі б, аба-
вяз ко ва пад ка за лі б. Асаб лі ва на пя рэ дад ні май скіх свят 
аль бо дня той ці ін шай вёс кі.

— Ці мож на на зваць свя ты ву ліц, на се ле ных 

пунк таў срод кам вы ка ры стан ня гра мад ска га па-

тэн цы я лу?

— Вя до ма. Пе рад лю бым фэс там вёс ка пры ха рош-

ва ец ца. Заў сё ды ж, ка лі ча ка еш гас цей, ста ра еш ся 
пры браць у до ме і ва кол. Так і тут. На пя рэ дад ні мяс-
цо вая ўла да ар га ні зуе сяль чан на ўбор ку і доб ра ўпа-
рад ка ван не. А по тым ужо на сту пае час дэ ман стра ваць 
та лен ты, умен не, май стэр ства. Вяс коў цы заў сё ды ах-
вот на вы стаў ля юць свае вы ра бы, тво ры ру ка дзел ля. 
Пры яз джа юць дзе ці, уну кі. Так што на зва ныя лю бі мыя 
ўсі мі ме ра пры ем ствы ма юць так са ма ідэа ла гіч ную, 
куль тур ную на кі ра ва насць, спры я юць яд нан ню па ка-
лен няў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by



На Не жын скім гор на-аба га чаль-
ным кам бі на це ў Лю бан скім ра ё не 
хут ка пач нец ца бу рэн не ства лоў 
шах таў па но вай тэх на ло гіі без вы-
ка ры стан ня ўзрыў чат кі. Пра гэ та 
па ве да мі ла прэс-сак ра тар кам па ніі 
«Слаў ка лій» Ган на БУНЬ КО ВА.

Бу даў ніц тва кам бі на та па ча ло ся ў 2016 
го дзе. Ужо за кан чва юц ца ін жы нер ныя ра-
бо ты па па ляп шэн ні рэ лье фу тэ ры то рыі — 
ка ля 214 гек та раў. Гэ та бы ла за ба ло ча ная 
мяс цо васць, дзе за ле жы тор фу да ся га лі 
шас ці мет раў. Та му да вя ло ся пра клас ці 
спе цы яль ную дрэ наж ную сіс тэ му на глы-
бі ні ад на го мет ра ад па верх ні, што да зво-
лі ла зні зіць уз ро вень грун то вых во даў, а 
ўсе ліш кі вы вес ці ў спе цы яль на вы ка па-
ныя ка на лы. Уся го з пля цоў кі вы ве зе на 
звыш 100 тыс. ку біч ных мет раў тор фу, які 
раз мер ка ва ны па гас па дар ках ра ё на.

— На гэ ты мо мант ужо раз ме шча-
ны бу ра выя ўста ноў кі, — па ве да мі ла 
Ган на Бунь ко ва. — Вось-вось пач нец ца 
бу рэн не за ма рож ва ю чых свід ра він. Па-
сут нас ці гэ та — па пя рэд ні этап пе рад 

бу рэн нем ства лоў бу ду чых шах таў. Пры 

ўзвя дзен ні комп лек су бу дуць вы ка ры-

ста ны най ноў шыя тэх на ло гіі, што да-

зва ляе быць глы бо ка ўпэў не ны мі: кам бі-

нат бу дзе за пу шча ны ў экс плу а та цыю ў 

азна ча ныя тэр мі ны — да 2021 го да.

Аб ста ля ван не для бу даў ніц тва па стаў-

ляе ня мец кая кам па нія Herrenknecht. Яно 

па спя хо ва апра ба ва на ў Ка на дзе. Вя лі кія 

ін вес ты цыі пра ду гле джа ны для ства рэн-

ня інф ра струк ту ры. Так, з'я віц ца чы гун ка, 
якой у рай цэнт ры на сён няш ні дзень ня ма, 
а так са ма аў та да ро га, бу дзе бу да вац ца 
жыл лё, пад якое ўжо вы зна ча на мес ца ў 
са мой Лю ба ні. Га лур гіч ны ме тад зда бы чы 
ка лій ных угна ен няў мае на ўва зе вы ка ры-
стан не вя лі кай коль кас ці цеп ла вой энер-
гіі. Та му для па трэб кам бі на та пла ну ец ца 
ўзвес ці сваю цеп ла элект ра цэнт раль.

— У да лей шым, мяр кую, кам па нія бу-
дзе грун тоў на зай мац ца і кад ра вым пы-
тан нем, пад рых тоў кай спе цы я ліс таў, — 
лі чыць прад стаў нік «Слаў ка лія».

Ра сій скі міль яр дэр, ге не раль ны ды-
рэк тар кам па ніі «Слаў ка лій» Мі ха іл Гу-
цэ ры еў атры маў ра до ві шча з за па са-
мі ка ля 3 млрд тон ка лію. Ін вес та рам 
стаў Банк раз віц ця Кі тая, які вы дзе ліў 
крэ дыт ную лі нію на 1,4 млрд до ла раў 
на 14 га доў пад 4% га да вых.

Як ад зна чыў Мі ха іл Гу цэ ры еў, на 
85% гэ та кі тай скія ін вес ты цыі і на 
15% — кам па ніі «Слаў ка лій». «Ад агуль-
най су мы кант рак та ў 2 млрд до ла раў 
мы па він ны па клас ці сваю част ку — 
300 млн до ла раў — плюс вы плач ваць 
пра цэн ты», — пад крэс ліў ён.

Уся го пла ну ец ца вы пус каць 
да 2 млн тон ка лію ў год.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by



Раз віц цё рэ гі ё наРаз віц цё рэ гі ё на  

Не жын скі кам бі нат 
за пра цуе ў азна ча ныя тэр мі ны

Га во ра чы пра ор ган дзяр жаў на га кі ра ван ня, які за бяс печ вае дзей-
насць Прэ зі дэн та, Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў дум ку, што ўжо 
мі нуў пе ры яд ста наў лен ня яго ра бо ты. У той жа час маг чы ма ўдас-
ка на лен не, змя нен не сты лю пра цы. Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся 
ва ўдзель ні каў на ра ды мер ка ван ня мі на гэ ты конт.

Вя лі кую ўва гу Аляк сандр Лу ка шэн ка ўдзя ліў праб ле мам, што пад ля-
га юць раз гля ду на ўзроў ні Прэ зі дэн та:

— Та кіх пы тан няў ня ма ла, па чы на ю чы ад удас ка на лен ня жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі, — мы да маў ля лі ся на пры кла дзе го ра да Мін ска. 
Мы па він ны ў най блі жэй шы час та кую на ра ду пра вес ці і ска заць усёй 
кра і не, як бу дзем пра ца ваць у гэ тай сфе ры. На ту раль на, па він на быць 
сур' ёз ная ап ты мі за цыя, ра бо та з са бе кош там, каб вый сці на ніз кія та-
ры фы. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу: ця пе раш ні мэр Мін ска ў свой час 
зай маў па са ду мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. Яму па стаў-
ле на за да ча пры вес ці ста лі цу ў ідэа льны стан. У вы пад ку пос пе ху мін скі 
во пыт мож на бу дзе рас паў сю дзіць на ўсю сіс тэ му.

У гэ тым жа клю чы Прэ зі дэнт за кра нуў тэ мы сель скай гас па дар кі і 
аду ка цыі. Што да пер шай, то кі раў нік дзяр жа вы збі ра ец ца яе аб мер ка-
ваць пас ля ўбо рач най кам па ніі. Ка лі ка заць пра аду ка цыю, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ўпэў не ны: тут усе кроп кі над «і» па він ны быць рас стаў ле ны 
ў жніў ні. Не аб ход на вы зна чыць тэр мі ны, у якія бу дуць вы ра ша ны ўсе 
праб ле мы, што за ста лі ся ў сфе ры.

— На прык лад, пад руч ні кі: ка лі, дзе, у якім аб' ёме мы пра пра цу ем но-
выя пад руч ні кі і вы да дзім іх? — ак цэн та ваў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

Асоб на Прэ зі дэнт звяр нуў ся да тэ мы раз ня во лен ня прад пры маль ніц-
кай іні цы я ты вы:

— Мы па він ны аб мер ка ваць гэ ту за да чу з пры няц цем ра шэн няў на 
ўзроў ні Прэ зі дэн та. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на пе ры я дыч насць вы ня сен ня 
на ўзро вень кі раў ні ка дзяр жа вы асоб ных пы тан няў.

— Па лі тыч ны штаб Прэ зі дэн та — гэ та Ад мі ніст ра цыя Прэ зі дэн та. 
Эка на міч ны штаб Прэ зі дэн та — гэ та Урад. Трэ ці, вель мі важ ны штаб — 
бяс пе ка на шай кра і ны — Са вет Бяс пе кі. Тры кі ты асноў ныя. Нам трэ ба 
да мо віц ца пра пе ры я дыч насць аб мер ка ван ня пы тан няў, якія звя за ны з 
па лі ты кай, ідэа ло гі яй, кад ра мі, Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та, эка но мі кай, 
бяс пе кай...

Кі раў нік дзяр жа вы за зна чыў, што ад па вед ная пе ры я дыч насць па він на 
быць жорст ка спла на ва на ў ра бо це Прэ зі дэн та:

— Трэ ба вы пра ца ваць вы раз ную сіс тэ му, і па асноў ных пы тан нях мы 
па він ны збі рац ца на ма ім уз роў ні і свое ча со ва зды маць праб ле мы.

Яшчэ ад но па жа дан не кі раў ні ка дзяр жа вы: што квар таль ная су стрэ ча 
Прэ зі дэн та з усёй вер ты кал лю ўла ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што па доб ная фор ма ра бо ты — так зва ныя пле ну мы ЦК — іс на ва ла ў 
ча сы Са вец ка га Са ю за.

— Яны пра хо дзі лі адзін раз у квар тал мі ні мум, а пры не аб ход нас ці і 
час цей. Да гэ та га трэ ба вяр нуц ца, па ду маць па фор ме пра вя дзен ня та-
кіх ме ра пры ем стваў. Там мы бу дзем аб мяр коў ваць сур' ёз ныя пы тан ні, 
якія да ты чац ца раз віц ця ўсёй кра і ны. На прык лад, сель ская гас па дар ка, 
ЖКГ, пра што я ка заў, ды і аду ка цыя так са ма — гэ та агуль на на цы я-
наль ныя пы тан ні.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

ТЭ МЫ 
НАЙ ВЫ ШЭЙ ША ГА 

ЎЗРОЎ НЮ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду 

з кі раў ніц твам Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

У ТЭ МУ
За да ча — дай сці да кож на га ча ла ве каЗа да ча — дай сці да кож на га ча ла ве ка
На тал ля КА ЧА НА ВА, кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, рас-

ка за ла жур на ліс там:

— На ра да ад бы ла ся па най больш ак ту аль ных пы тан нях, якія не аб-
ход на вы ра шаць у най блі жэй шы час і на перс пек ты ву. Та кія на ра ды 
бу дуць пра во дзіц ца прак тыч на што ме сяц. Ак цэнт сён ня быў зроб ле ны 
перш за ўсё на ра бо це з гра ма дзя на мі. Бы ла вы раз на па стаў ле на за-
да ча дай сці да кож на га ча ла ве ка. Гэ та вы яз ныя пры ёмы па аса біс тых 
пы тан нях, спра ва зда чы кі раў ні коў прад пры ем стваў, ар га ні за цый, мяс-
цо вых ор га наў ула ды пе рад на сель ніц твам, пе рад пра цоў ны мі ка лек-
ты ва мі, — каб лю дзі чу лі і ве да лі, якія сён ня ста яць за да чы пе рад тым 
ці ін шым пра цоў ным ка лек ты вам, якія за да чы па стаў ле ны на перс пек-
ты ву і як у да лей шым бу дзе пра ца ваць прад пры ем ства ці ар га ні за цыя, 
як бу дзе раз ві вац ца той ці ін шы рэ гі ён на шай кра і ны.

Акра мя та го, быў зроб ле ны ак цэнт на пад бо ры і рас ста ноў цы кад раў. 
Гэ та вель мі важ нае пы тан не. Перш за ўсё, тут сур' ёз ная ро ля ад ве дзе на 
Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якая зай ма-
ец ца пад рых тоў кай кад раў. Та му тут вы раз на аба зна ча ны за да чы па 
пе ра фар ма та ван ні гэ тай ра бо ты. Са праў ды, там па він ны на ву чац ца тыя 
лю дзі, якія ў перс пек ты ве бу дуць зай маць кі ру ю чыя па са ды.

Бы лі раз гле джа ны пы тан ні эка на міч на га бло ка. Гэ та за ра бот ная 
пла та, за ня тасць, тыя пы тан ні, якія хва лю юць сён ня ў цэ лым жы ха-
роў на шай кра і ны. Сур' ёз ная ўва га ўдзя ля ец ца пы тан ням ра бо ты са 
зва ро та мі гра ма дзян.

Чар го вы вы яз ны пры ём гра ма-
дзян пра вя ла ў Ста ра да рож-
скім ра ё не кі раў нік Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь На тал ля КА ЧА НА ВА. 
Пры ём быў за пла на ва ны з 10 
да 13 га дзін, ад нак пра цяг ваў-
ся амаль удвая больш. За гэ ты 
час На тал ля Ка ча на ва вы слу-
ха ла 27 ча ла век з роз ных рэ-
гі ё наў Бе ла ру сі. На тал ля Іва-
наў на па абя ца ла ра за брац ца 
асоб на ў кож ным кан крэт ным 
вы пад ку.

У не стан дарт ную сі ту а цыю тра-
пі лі Тац ця на Сяр ге еў на з Ба ра на віч 
са сва ім парт нё рам па біз не се. Яны 
вы ку пі лі аб' ект пад кра му, ад ра ман-
та ва лі яго, доб ра ўпа рад ка ва лі тэ ры-
то рыю. Але ўла ды не да зва ля юць 
ім улад ка ваць по бач з бу дын кам 
па віль ён для вы на сно га ганд лю. «Я 
вы слу ха ла ваш пункт гле джан ня без 
удзе лу ін ша га бо ку. Та му не ма гу 
да ваць ацэн ку сі ту а цыі. Бу дзем раз-
бі рац ца. Да ру чым Брэсц ка му абл-
вы кан ка му пад клю чыц ца да гэ та га 
пы тан ня», — ад ка за ла На тал ля Ка-
ча на ва.

Фер мер з Лю бан ска га ра ё на 
пра сіў па са дзей ні чаць у атры ман ні 
трак та ра ад мяс цо вых улад для ча-
со ва га ка ры стан ня, каб кан чат ко ва 
да вес ці да ла ду вы дзе ле ныя 100 
гек та раў зям лі. Як ад зна чыў за яў нік, 
яму ў гэ тым ад мо ві лі. Прад стаў ні кі 
ад па вед ных служ баў рай вы кан ка-
ма рас тлу ма чы лі, што зям ля даў но 
не вы ка рыс тоў ва ец ца на леж ным 
чы нам і яе трэ ба за браць і ўвес ці ў 
сель гас аба рот. На тал ля Ка ча на ва 
па га дзі ла ся, што зям ля па тра буе да 

ся бе гас па дар скіх ад но сін. Але пры 

гэ тым яна да ру чы ла больш дэ та лё-

ва ра за брац ца ў сі ту а цыі.

Асоб ныя на вед ні кі прый шлі на 

пры ём з пра па но ва мі. На прык лад, 

жы хар Лю бан шчы ны вы ка заў ся на-

конт рэа лі за цыі пра дук цыі з пры ся-

дзіб ных участ каў. Гэ та да зво ліць 

вы ра шыць праб ле му ім парт аза мя-

шчэн ня і зні зіць цэ ны. На тал ля Ка ча-

на ва пад тры ма ла іні цы я ты ву.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та вы слу ха ла і за яў ні каў, з які мі афі-

цый на спы не на пе ра піс ка.

— За кон да зва ляе ад мо віць ім у 

пры ёме. Але ў мя не ня ма ні аса біс-
та га, ні ма раль на га пра ва на гэ та. І 
я вы ра шы ла су стрэц ца з усі мі, хто 
прый дзе. Ка лі ча ла век столь кі га-
доў но сіць боль і ён не пра хо дзіць, 
то трэ ба знай сці спо са бы рас тлу ма-

чыць яму іс ці ну не толь кі з па зі цыі 
за ко на, але і па-ча ла ве чы, — лі чыць 
На тал ля Іва наў на.

Ра зам з тым яна за клі ка ла і стар-
шынь рай- і гар вы кан ка маў ад кры та 
і ўваж лі ва ста віц ца да кож на га зва-
ро ту гра ма дзян. Пра ца ваць з людзь-
мі заў сё ды ня прос та, але нель га ста-
віц ца да гэ та га па вяр хоў на. Ка лі ты 
кі раў нік ра ё на, то па ві нен вы слу хаць 
і да па маг чы ча ла ве ку. А ка лі за да-
во ліць прось бу не да зва ляе за кон, 
то трэ ба вы слу хаць і даць рэ ка мен-
да цыі, ква лі фі ка ва ныя кан суль та цыі. 
На дум ку На тал лі Іва наў ны, чы ноў-
ні кі па він ны ста віць ся бе на мес ца 
кан крэт на га за яў ні ка, ні бы та яны 
са мі прый шлі на пры ём.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by



Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

Па ра дак на зям лі — па ста ян ны кло пат
Фор му агля ду доб ра ўпа рад ка ван ня на зва лі дня мі Са ве таў

Бліжэй да людзейБліжэй да людзей  

ДРО БЯ ЗЯЎ НЕ БЫ ВАЕ

У сва ім ін тэр в'ю бе ла рус-

кім СМІ, пры мер ка ва ным 

да 25-год дзя ўста наў лен-

ня бе ла рус ка-ра сій скіх 

дып ла ма тыч ных ад но сін, 

кі раў нік МЗС Ра сіі Сяр гей 

ЛАЎ РОЎ за явіў, што не аб-

ход на пра вес ці ацэн ку вы-

ка нан ня да га во ра аб ства-

рэн ні Са юз най дзяр жа вы.

У по шу ках ба лан су
«Са юз ная дзяр жа ва — на-

ша га лоў ная за ва ё ва. Ня гле-

дзя чы на тое, што цэ лы шэ раг 

пла наў, якія бы лі па зна ча ныя ў 

са юз ным да га во ры, яшчэ трэ ба 

бу дзе за вяр шыць. У лю бым вы-

пад ку ней кую ін вен та ры за цыю 

трэ ба пра вес ці», — лі чыць Сяр-

гей Лаў роў. На дум ку кі раў ні ка 

МЗС Ра сіі, бе ла ру сы і ра сі я не 

пер шы мі зра зу ме лі ад моў ны 

эфект рас па ду СССР, і ме на-

ві та гэ та сты му ля ва ла рух да 

ін тэ гра цыі, якая за тым бы ла 

пад хоп ле на ін шы мі кра і на мі 

на пра сто ры СНД. Так са ма ён 

пад крэс ліў важ насць та го, што 

бе ла рус ка-ра сій скае су пра цоў-

ніц тва аба пі ра ец ца не толь кі на 

ўза е ма дзе ян не Мін ска і Маск-

вы, але і на рэ гі ё ны.

На яго дум ку, у лю бым ін тэ-

гра цый ным ме ха ніз ме клю ча-

вым з'яў ля ец ца зна хо джан не 

ба лан су па між эка на міч ны мі 

ін та рэ са мі. «Гэ ты ба ланс, ка-

лі яго ад ной чы знай шлі, ні ко лі 

не за ста ец ца на заў сё ды, та-

му што жыц цё ідзе, эка но мі ка 

раз ві ва ец ца, з'яў ля юц ца но выя 

тэх на ло гіі, мя ня ец ца кан' юнк-

ту ра, якая ўплы вае на кож на-

га ўдзель ні ка між на род на га 

ганд лю і ін вес ты цый на га су-

пра цоў ніц тва. Так ад бы ва ец ца 

і ў на шых ад но сі нах у рам ках 

Са юз най дзяр жа вы», — ад-

зна чыў Сяр гей Лаў роў. Пры 

гэ тым ён пад крэс ліў, што, ка-

лі паў ста лі пы тан ні ў асоб ных 

сек та рах энер ге тыч на га су-

пра цоў ніц тва, экс пер ты зра бі лі 

ня ма ла на ма ган няў і пад рых-

та ва лі да кра са віц кай су стрэ-

чы прэ зі дэн таў гле бу, каб яны 

да сяг ну лі да моў ле нас ці, якая 

зня ла ўсе шур па тас ці. Так са-

ма ён ста ноў ча аца ніў ра бо ту 

бе ла рус кіх пе ра га вор шчы каў 

за на стой лі васць і ар гу мен та-

ва насць у вы ра шэн ні га за вай 

спрэч кі і вы ка заў упэў не насць, 

што пы тан ні, якія па тра бу юць 

да дат ко вай ува гі і мо гуць уз-

ні каць у бу ду чы ні, не аб ход на 

рэ гу ля ваць та кім жа са юз ным, 

та ва рыс кім спо са бам.

Ад но сі ны 
без рэў нас ці

Як ад зна чыў Сяр гей Лаў роў, 

Бе ла русь і Ра сія па чы на юць 

кан суль та цыі па пы тан ні ўза ем-

на га пры знан ня віз. У пла нах 

ба коў — пад пі саць па гад нен не 

аб адзі най ві за вай пра сто ры. 

Кі раў нік МЗС Ра сіі так са ма 

ад зна чыў, што ба кі вы пра цоў-

ва юць агуль ныя па ды хо ды да 

міг ра цый най па лі ты кі.

«Што да ты чыц ца пра цэ су 

зблі жэн ня Бе ла ру сі і Еў ра пей-

ска га са ю за, у нас ня ма ні я кіх 

алер гій, ні я кіх ад чу ван няў рэў-
нас ці», — ад зна чыў Сяр гей 
Лаў роў. На яго дум ку, гэ та на-
ту раль нае імк нен не лю бой краі-
ны, у тым лі ку і Ра сіі, шу каць 
уза е ма вы гад ныя су вя зі з усі мі 
сва і мі су се дзя мі. З ра сій ска га 
бо ку так са ма не бы ло яко га-
не будзь асту джэн ня да Еў ра-
пей ска га са ю за. «Мы па-ра ней-
ша му пе ра ка на ныя, што Ра сія і 
ЕС, як і Бе ла русь і ЕС, ін шыя 
на шы з ва мі су се дзі з Еў ра саю-
зам, па він ны су пра цоў ні чаць 
транс па рэнт на, раў на праў на і 
ад кры та», — вы ка заў ся Сяр гей 
Лаў роў.

Да вер і па ва га
Кі раў нік МЗС Ра сіі за явіў, 

што ства рэн не ра сій скіх баз 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі без 
зго ды яе кі раў ніц тва не маг-
чы ма. «Мы пры ня лі да ве да ма 
ра шэн не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, 
які аб са лют на ў рам ках сва іх 
паў на моц тваў, сва ёй кам пе-
тэн цыі яго пры няў, мы да яго 
ста вім ся з поў най па ва гай», — 

ад зна чыў Сяр гей Лаў роў. Ён 

яшчэ раз пад крэс ліў, што ва-

ен ныя ву чэн ні, якія рэ гу ляр-

на пра вод зяц ца на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі з удзе лам уз бро е ных 
кан тын ген таў Ра сіі, з'яў ля юц ца 
вы ні кам уз год не ных ра шэн няў, 
пры ня тых кі раў ні ка мі дзяр жаў 
на транс па рэнт най асно ве ў 
поў най ад па вед нас ці з аба вя-
за цель ства мі ў рам ках Са юз-
най дзяр жа вы. Кі раў нік МЗС 
Ра сіі так са ма на зваў поў ным 
трыз нен нем за яву пра тое, што 
пас ля ву чэн няў «За хад-2017» 

ра сій скія вой скі за ста нуц ца ў 

Бе ла ру сі.

Мін скія па гад нен ні 
па-ра ней ша му 
ак ту аль ныя

«Я не чуў сур' ёз ных раз моў, 

што мін скія па гад нен ні ся бе вы-

чар па лі», — пад крэс ліў Сяр гей 

Лаў роў. Га во ра чы аб маг чы мым 

пад клю чэн ні ЗША да ўрэ гу ля-

ван ня ўкра ін ска га кры зі су, кі-

раў нік МЗС Ра сіі на га даў, што 

яшчэ ў ча сы ад мі ніст ра цыі Ба-

ра ка Аба мы Ра сія ад каз ва ла 

зго дай на пра па но вы аб удзе ле 

ў гэ тым пра цэ се аме ры кан ска-

га бо ку. Але та ды бы ло па лі ча-

на мэ та згод ным су пра цоў ніц-

тва з аме ры кан ца мі ў да да так 

да нар манд ска га фар ма ту, а не 

ўнут ры гэ та га ме ха ніз ма. У су-

вя зі з гэ тым быў ство ра ны двух-

ба ко вы ка нал ЗША — Ра сія на 

ўзроў ні прад стаў ні коў Дзярж-

дэ парт амен та і Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та Ра сіі, ана ла гіч ныя 

двух ба ко выя фар ма ты дзей ні-

ча лі ў ЗША з Бер лі нам, Па ры-

жам і Кі е вам. «Мы па цвер дзі лі 

га тоў насць ад на віць гэ ты двух-

ба ко вы ка нал, ка лі ад мі ніст ра-

цыя До наль да Трам па па лі чыць 

гэ та мэ та згод ным. Мы лі чым, 

што гэ та бы ло б ка рыс ным. Але 

па куль ней кіх кан крэт ных вод-

гу каў на гэ тую на шу за ці каў ле-

насць мы не атрым лі ва лі», — 

па ве да міў Сяр гей Лаў роў. 

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



З на го дыЗ на го ды  

ВЫ РА ШЫМ ПРАБ ЛЕ МЫ ПА-БРАЦ КУ

ВЫ ПА ТРЭБ НЫ ВЫ ПА ТРЭБ НЫ 
БЕ ЛА РУ СІ!БЕ ЛА РУ СІ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ся з доб рым на ка зам да вы пуск ні коў:

— Тва ры це, пра цуй це — і аба вяз ко ва да б'я це ся пос пе ху. І не за бы-
вай це, што да сяг нуць вяр шы ні пра фе сій на га май стэр ства мож на толь кі 
па ста ян на па паў ня ючы свой ба гаж ве даў і во пы ту. Год на апраў двай це 
да вер ва шых на стаў ні каў і ва шых род ных. Усё, што ў вас сён ня ёсць — гэ-
та, без умоў на, ва ша за слу га, але больш за ўсё — ва шых баць коў, ва шых 
на стаў ні каў. Да лей спра ва за ва мі. Вы для сва іх баць коў, на стаў ні каў — 
са мае да ра гое ў жыц ці, ува саб лен не за дум і пла наў на бу ду чы ню. Ме на-
ві та з ва мі, аду ка ва ны мі і энер гіч ны мі, мы звяз ва ем над зеі на ды на міч ны 
пад' ём эка но мі кі і ін шых сфер жыц ця бе ла рус ка га гра мад ства.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ўра чыс тасць, якая са бра ла 
най леп шых вы пуск ні коў ВНУ кра і ны, — важ ная па дзея не толь кі ў іх аса-
біс тым лё се, але і ўсёй Бе ла ру сі:

— Не вы пад ко ва яна пра хо дзіць у Па ла цы Не за леж нас ці — хра ме 

на шай дзяр жаў нас ці. Гэ та знак да ве ру да мо ла дзі і да но ва га па ка лен ня 

спе цы я ліс таў. Ужо заўт ра вы прый дзе це на прад пры ем ствы пра мыс ло-

вас ці, сель скай гас па дар кі, у шко лы і ме ды цын скія цэнт ры, у кан струк тар-

скія бю ро, на ву ко выя ла ба ра то рыі, пра яві це свае та лен ты ў мас тац тве і 

куль ту ры. А маг чы ма, нех та з вас ад крые сваю спра ву, ста не па спя хо вым 

прад пры маль ні кам.

Са праў ды, у кра і не ство ра ны ўсе ўмо вы для та го, каб кож ны змог 

рэа лі за ваць свае здоль нас ці. Прэ зі дэнт за пэў ніў: так яно і бу дзе. Але ў 

той жа час вы пуск ні кам трэ ба па мя таць, што ўсё ці амаль усё за ле жыць 

толь кі ад іх са міх.

— Мо ладзь — адзін з га лоў ных пры яры тэ таў на шай дзяр жаў най па лі-

ты кі, — за явіў кі раў нік дзяр жа вы. — Та му не бой це ся скла да ных за дач, 
стаў це пе рад са бой ам бі цый ныя мэ ты і ўва саб ляй це іх у жыц цё. Па ста-
ноў ка мэ ты, пра віль най мэ ты — гэ та ўжо па ло ва пос пе ху. І па мя тай це: вы 
па трэб ны Бе ла ру сі. Та му што тут ваш дом. Мы ча ка ем ад вас ак тыў на га 
пры кла дан ня сіл і ста ран няў, заў сё ды да па мо жам і пад тры ма ем.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

У ТЭ МУ
Ва ле рыя ТА РА ТЫН КА, вы пуск ні ца фа куль тэ та кі ра ван ня Ін-

сты ту та кі раў ніц кіх кад раў Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Я юрыст і іду пра ца ваць у ор га ны пра ку ра ту ры. Вы бар пра фе сіі 
зра бі ла са ма стой на, але ён не быў бы та кім, ка лі б не вы клад чы кі, 
баць кі і пад трым ка бліз кіх. Без умоў на, вы бар пра фе сіі трэ ба ра біць 
са мо му. Бо толь кі ка лі вы бі ра еш сам, у пра фе сіі бу дуць вы со кія 
да сяг нен ні, рэ зуль та ты, толь кі та ды мож на бу дзе пра ца ваць з за да-
валь нен нем.

Люд мі ла КА ЛА ЦЭЙ, вы пуск ні ца ля чэб на га фа куль тэ та Гро дзен-
ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та:

— На мой аса біс ты вы бар у мно гім паў плы ва ла ма ма. Яна ха це ла, 
каб я ста ла ўра чом і да па ма га ла лю дзям. Пла ную ў бу ду чы ні зай мац ца 
кар дыя ло гі яй, та му што сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор ван ні — са мыя 
рас паў сю джа ныя ў на шай кра і не. Ха це ла б зра біць свой унё сак у ба-
раць бу з гэ ты мі за хвор ван ня мі.

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі дом «Звяз да» вы каз вае шчы рыя спа чу ван-
ні на мес ні ку га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Звяз да» Мікалаю Пятровічу 
Літвінаву ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МАЦІ.

МАЗ не пе ра стае здзіў ляць но вы мі 
рас пра цоў ка мі. Гэ тым ра зам аў та-
за вод вы пус ціў аў та пад' ём нік АГП-
40-К, здоль ны пад няць трох ча ла-
век з аб ста ля ван нем агуль най ва гой 
да 350 кг на вы шы ню да 40 мет раў 
(12 па вер хаў). Пры гэ тым ма шы ну 
сме ла мож на на зваць па за да рож ні-
кам та му, што яна паў на пры вад ная. 
Гэ та да зва ляе вы ка рыс тоў ваць яе 
ў лю бой мяс цо вас ці.

Як ад зна чы лі ў прэс-служ бе прад-
пры ем ства, ма шы на мо жа аб слу гоў ваць 
роз ныя вы шын ныя аб' ек ты: бу дын кі, збу-
да ван ні, вет раў ста ноў кі, лі ній электра пе-

ра да ч, апо ры мач таў асвят лен ня і со та вай 
су вя зі. Акра мя та го, аў та пад' ём нік спат-
рэ біц ца наф та га за вай га лі не для аб слу-
гоў ван ня і ра мон ту бу ра вых уста но вак. 
Яшчэ ад на асаб лі васць ма шы ны — маг-
чы масць ра бо ты ўздоўж ад вес най сця ны 
без зме ны на хі лу стра лы, толь кі за кошт 
вер ты каль на га вы стаў лен ня сек цый апор-
най ка ло ны. Пад' ём ні кам мож на кі ра ваць 
з двух мес цаў: пер шы пульт раз ме шча-
ны ў са мой ка лыс цы, дру гі — на не па ва-
рот най плат фор ме. Сіс тэ ма бла ка ван ня 
і бяс пе кі га ран туе ра бо ту аб ста ля ван ня 
пад' ём ні ка і ахоў вае ад не пра ду ма ных 
дзе ян няў пры кі ра ван ні. Акра мя та го, яна 
па пя рэдж вае пра на блі жэн не да кры тыч-
ных па ра мет раў і на ват рэ агуе на па тэн-
цый ныя ры зы кі. 

Па за да рож ны аў та пад' ём нік да зво-
ліць Мінск аму аў та за во ду па шы рыць 
сваю пры сут насць на рын ку спец тэх ні кі. 
Як ад зна чы лі прад стаў ні кі МАЗ, за раз у 
кра і нах СНД сур' ёз ных кан ку рэн таў для 
АГП-40-К ня ма. Ма шы ну пла ну ец ца па-
стаў ляць у Ра сію і ін шыя кра і ны СНД. 
Акра мя та го, яна мо жа быць за па тра ба-
ва на і ў Бе ла ру сі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



Ве дай на шыхВе дай на шых  

ДЖЫП ПА-БЕ ЛА РУС КУ

Бан каў ская та ям ні ца, сак рэт насць 
звес так пра стан зда роўя, не да-
ступ насць звес так, што пад ля га юць 
За ко ну «Аб ін фар ма цыі і ін фар ма-
ты за цыі і ахо ве ін фар ма цыі» — ад-
ва кац кія за пы ты па гэ тых пы тан нях 
час та за ста юц ца без ад ка заў. Зда-
быць звест кі пра гэ тыя ка тэ го рыі 
пры раз гля дзе гра ма дзян скіх спраў 
уда ец ца рэд ка, а вось пры раз гля-
дзе кры мі наль ных пра ва па ру шэн-
няў у пра да стаў лен ні ін фар ма цыі 
ад ва ка там амаль ад маў ля юць.

Пры гэ тым ка ле гія ад ва ка таў па ста-
ян на пра во дзіць па лі ты ку па па ве лі чэн ні 
аб' ёму ін фар ма цыі, якую ад ва ка ты мо-
гуць атрым лі ваць. Ця пер ім ста лі да ступ-

ныя звест кі з ор га наў тэх ніч най ін вен та-

ры за цыі, паш то вай су вя зі, на та ры яль ных 

кан тор і ін шых ве дам стваў.

Але на ват на за пыт у ДАІ з пы тан нем, 

на ка го з су жэн цаў за рэ гіст ра ва на ма-

шы на, су пра цоў ні кі ін спек цыі мо гуць ад-

мо віць, спа сы ла ю чы ся на тое, што та кая 

ін фар ма цыя мо жа за кра наць ін та рэ сы 

трэ ціх асоб. Пры хо дзіц ца тлу ма чыць, што 

гэ та па трэб на, на прык лад, пры раз гля-

дзе спра вы па па дзе ле су мес на на жы тай 

маё мас ці пад час ска са ван ня шлю бу. 

— Мы да бі лі ся пэў ных да сяг нен няў, ад-

нак та кіх паў на моц тваў, як суд, на жаль, 

не ма ем. А сфе ра гра ма дзян ска га су да-

вод ства цер піць праз та кі па ды ход, — 

заў ва жае стар шы ня Рэс пуб лі кан скай 

ка ле гіі ад ва ка таў Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ, .

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

Пра ва вы лік безПра ва вы лік без  

Ад ва кац кія за пы ты без ад ка зу
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