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Ка ля трыц ца ці пя ці 

ча ла век пад час 

пра мой лі ніі рас ка за лі 

стар шы ні Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма 

Мі ка лаю ШАРС НЁ ВУ 

аб тым, што хва люе.

Ня ма ла бы ло зван коў з 

Ар шан ска га ра ё на. На прык-

лад, са ста рэ лы жы хар вёс кі 

Ру мі на агу чыў бя ду: сла бы ціск ва ды ў во да-

пра вод зе. Ме на ві та та му час та не маг чы ма 

ка рыс тац ца праль най ма шы най, га за вым кат-

лом для па да грэ ву ва ды. 76-га до вы пен сі я нер 

па скар дзіў ся і на тое, што не свое ча со ва пла-

цяць за зда дзе нае ма ла ко. Мі ка лай Шарс нёў 

да ру чыў вы ву чыць гэ тае пы тан не ў цэ лым па 

ра ё не.

А ў вё сач цы Мар ка ві чы на Ар шан шчы не 

ін шая праб ле ма — ста рыя дрэ вы. Яны ўжо па-

да лі, і ве ра год насць но вых па дзен няў вя лі кая. 

Гэ та мо жа стаць пры чы най бед, па ве да мі ла 

чар го вая за яў ні ца. Кі раў ні ку ра ён най ула ды 

бы ло да ру ча на апе ра тыў на па чаць не аб ход-

ныя ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні, і не толь кі 

ў гэ тым на се ле ным пунк це, але і ў ін шых, дзе 

на сель ніц тва ня шмат, а дрэ вы — на са мрэч 

па гро за для ма ё мас ці лю дзей.

Ся род са мых не стан-

дарт ных зва ро таў з Ар-

шан шчы ны быў зва нок з 

рай цэнт ра на конт па гро зы 

з-за... пя кар ні. У цэнт ры го-

ра да, па вод ле слоў жы хар кі 

до ма, на пер шым па вер се 

хо чуць ад крыць ганд лё вы 

аб' ект. Быц цам бы і што тут 

дрэн на га? Але, як вель мі 

эма цы я наль на сцвяр джа ла 

жан чы на, ста рое жыл лё прос та не вы тры мае 

ад па вед най рэ кан струк цыі, тым больш што 

част ку кан струк цый ужо знес лі. У рай вы кан-

ка ме за пэў ні лі, што ра бо ты пра цяг нуць толь кі 

пас ля за клю чэн няў экс пер таў.

З Ві цеб ска так са ма бы ло шмат зван коў. 

У пры ват нас ці, жы хар ка пра спек та Чар ня хоў-

ска га па пра сі ла звяр нуць ува гу на не аб ход-

насць свое ча со ва га ра мон ту ас фаль та ва га 

па крыц ця, а так са ма на стан ліў не вай ка на-

лі за цыі. На яе по гляд, ня роў на сці спры я юць 

та му, што пад час даж джоў за лі вае фа са ды 

пер шых па вер хаў.

Ін шы мі за яў ні ка мі бы лі агу ча ны праб ле-

мы пры бі ран ня ў жы лым сек та ры, а так са ма 

звя за ныя з ру хам аў то бу саў, не аб ход нас цю 

ра мон ту да моў у аб лас ным цэнт ры.

Жы хар Ві цеб ска га ра ё на спа дзя ец ца на 

пад трым ку з доб ра ўпа рад ка ван нем да ро гі ў 

аг ра га рад ку Ва ро ны. Ма ма дзяў чын кі з аб ме-

жа ва ны мі маг чы мас ця мі з Па стаў ска га ра ё на 

про сіць да па мо гі ў ста ноў чым вы ра шэн ні ква-

тэр на га пы тан ня. Ка лі пра па ну юць, не ад мо-

віц ца пе ра ехаць і ў ін шы ра ён. Ад ра зу двое 

жы ха роў вёс кі Маш ка ны Сен нен ска га ра ё на 

пра сі лі, каб па кі ну лі бан ка мат у на се ле ным 

пунк це...

Пад вод зя чы вы ні кі пра мой лі ніі, гу бер на тар 

кан ста та ваў, што больш пы тан няў з га ра доў, 

па сёл каў з па раў наль на вя лі кай коль кас цю 

на сель ніц тва. Агу ча ныя праб ле мы ў асноў ным 

зна хо дзяц ца ў кам пе тэн цыі мяс цо вай ула ды. 

Та му гу бер на тар звяр нуў ува гу на не аб ход-

насць сіс тэм най ра бо ты са зва ро та мі.

Да рэ чы, мі ну лым ра зам гу бер на тар на пра-

мой лі ніі, якая прай шла ў па чат ку са ка ві ка, даў 

ад каз ным асо бам 22 да ру чэн ні. Вы ка на ны з 

іх двац цаць. З па пя рэд ніх пра мых лі ній вы ка-

нан не 14 да ру чэн няў за ста ец ца на кант ро лі. 

І ця пе раш няя не ста не вы клю чэн нем: усе зва-

ро ты бу дуць зна хо дзіц ца ў цэнт ры ўва гі тых, 

хто кам пе тэнт ны да па маг чы. Ка неш не, ад каз-

насць у вы ра шэн ні гэ тых праб лем двай ная, бо 

яны зна хо дзяц ца пад аса біс тым кант ро лем 

гу бер на та ра.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЯКІ ЧА КАЦЬ УРА ДЖАЙ?
На раз віц ці жы вё ла га доў лі не-

га тыў на ад біў ся ле таш ні не да бор 

зер ня. Сё ле та раз лі кі на ўра джай 

не бла гія, пад крэс ліў Ула дзі мір 

Краў цоў. Рэ гі ён па ві нен за бяс-

пе чыць ся бе фу раж ным зер нем. 

Доб рыя пра гно зы па яч ме ні і рап-

се. Ёсць на дзея са браць увесь па-

се я ны лён (ле тась 40 % пло шчы 

па се ваў па прос ту за сох ла). А вось 

для вы рошч ван ня ку ку ру зы га ра-

чы клі мат спры яль ны, та му сё ле та 

пло шчы пад яе па вя лі чы лі ся на 

12 ты сяч гектараў.

— Клі мат змя ня ец ца: ка лі ра-

ней на пяць год пры па да лі два за-

суш лі выя, то ця пер тры-ча ты ры 

га ды, і нам трэ ба пры ста соў вац ца 

да гэ та га, у тым лі ку за ду мац ца 

аб ства рэн ні па лі вач ных сіс тэм, 

як у кра і нах Еў ро пы, — ад зна чыў 

кі раў нік рэ гі ё на. — Тым не менш 

аг ра рыі шу ка юць но выя ва ры ян-

ты, і гэ та мы сё ле та ад чу ва ем — 

ура джай на 20 % вы шэй шы за 

ле таш ні. Мы апе ра тыў на ад рэ ага-

ва лі на за су ху — част ка па се ваў 

бы ла ско ша на за зер не се наж, па-

лі за се я лі тра вя ніс ты мі кар ма вы мі 

куль ту ра мі.

У хут кім ча се пач нец ца ма са-

вая ўбор ка. Пад рых та ва на і ўся 

не аб ход ная тэх ні ка, у тым лі ку 

1400 кам бай наў і 420 зер не су-

шыль ных комп лек саў.

АЗДА РАЎ ЛЕН НЕ 
БЕЗ ЭКС ЦЭ САЎ

Так вы гля дае лет няя азда раў-

лен чая кам па нія, якая зараз у 

са мым раз га ры. На пер шым пла-

не, без умоў на, бяс пе ка, пад крэс-

ліў Ула дзі мір Краў цоў. У рэ гі ё не 

пра цу юць усе аб' ек ты, якія бы лі 

за пла на ва ны, а гэ та ка ля ты ся-

чы лет ні каў усіх ты паў. Амаль 

400 з іх — з круг ла су тач ным зна-

хо джан нем.

— Пла ну ец ца азда ра віць 

63 ты ся чы дзя цей — гэ та на тры 

ты ся чы больш, чым ле тась. Ад-

кры та два дзя сят кі лет ні каў, якія 

пра цу юць у ча ты ры і пяць змен. 

Па-ра ней ша му па пу ляр ны лет-

ні кі пра цы і ад па чын ку. Сё ле та 

ўпер шы ню га рад скія школь ні кі 

атры ма лі маг чы масць азда ра віц-

ца ў ста цы я нар ных лет ні ках, якія 

зна хо дзяц ца ў эка ла гіч на чыс тых 

мес цах ра ё наў воб лас ці. Кам па нія 

ідзе сва ім хо дам, ні я кіх скар гаў ад 

баць коў ці ад са міх дзя цей да нас 

не па сту па ла, — па ве да міў стар-

шы ня абл вы кан ка ма.

На бі рае аба ро ты і сту дэнц кі 

рух. Пра цоў ныя атра ды на кі ра ва-

ны на роз ныя аб' ек ты рэ гі ё на, а 

ста тус усе бе ла рус кай ма ла дзёж-

най бу доў лі атры ма лі са цы яль ныя 

аб' ек ты ў Аст раў цы, дзе ўзво дзіц-

ца Бе ла рус кая АЭС.

МАС ТЫ НАД НЁ МА НАМ
У Грод не не каль кі мас тоў праз 

Нё ман, але іх не да стат ко ва, і ста-

іць пы тан не аб бу даў ніц тве но ва-

га. Па куль гэ та доў га тэр мі но вы 

пра ект. Але ёсць і больш рэ аль-

ныя пла ны — гэ та ма дэр ні за цыя 

іс ну ю ча га чы гу нач на га мас та, які 

лі чыц ца аб' яз ным і вы хо дзіць на 

га лоў ную тра су М6. Эка на міч-

на гэ та на 40 % больш вы гад на, 

чым бу да ваць но вы. Тым не менш 

пра ект так са ма па тра буе знач ных 

срод каў. З аб лас но га бюд жэ ту 

вы лу ча ны гро шы на пра ект ныя 

ра бо ты, якія амаль за вер ша ны. 

Ця пер ідзе ад пра цоў ка ма дэ лі 

фі нан са ван ня. Ёсць ва ры янт ска-

рыс тац ца між на род най крэ дыт-

най лі ні яй праз еў ра пей скі банк, 

які дае зго ду на рэ кан струк цыю 

ме на ві та мас тоў у Бе ла ру сі. І гро-

дзен скі мост увай шоў у гэ ты пе ра-

лік. І дру гі ва ры янт — праз бе ла-

рус кі Банк раз віц ця, які пра па нуе 

ня дрэн ныя ўмо вы.

Маг чы ма, ужо сё ле та бу дзе 

вы зна ча на кры ні ца фі нан са ван-

ня і пач нуц ца ра бо ты па рэ кан-

струк цыі мас та. Кошт пер ша га 

эта пу — 30 ты сяч до ла раў ЗША 

ў эк ві ва лен це. З пус кам ад ноў ле-

на га аб' ек та раз гру зіц ца су сед ні 

Рум лёў скі мост, што дасць маг чы-

масць за няц ца і яго ка пі таль ным 

ра мон там.

СЦЁ КІ ПАД КАНТ РО ЛЕМ
Праб ле ма ачыст кі сцё каў ак-

ту аль на для рэ гі ё на. У не ка то рых 

ра ё нах ачы шчаль ныя збу да ван ні 

экс плу а ту юц ца амаль паў ста год-

дзя. І хоць яны ма дэр ні зу юц ца, 

вы твор часць так са ма раз ві ва ец ца 

і па тра буе больш піль на га кант-

ро лю. У пры ват нас ці, у Лід скім 

ра ё не праз скід ван не шкод ных 

рэ чы ваў у ра ку Дзіт ва ня даў на 

ад быў ся сур' ёз ны мор ры бы. Га-

рад скія ачы шчаль ныя збу да ван-

ні пад час спя ко ты не па спя ва лі 

ачы шчаць сцё кі, што і пры вя ло да 

та ко га зда рэн ня.

Ула дзі мір Краў цоў рас ка заў, 

што праб ле ма вы ра ша ец ца. 

У су вя зі з па ве лі чэн нем аб' ёму 

сцё каў ад на сель ніц тва і прад пры-

ем стваў рас пра ца ва ны чар го вы 

план рэ кан струк цыі ачы шчаль-

ных збу да ван няў у Лі дзе. Вар та 

ад зна чыць, што част ка срод каў у 

па ме ры трох міль ё наў еў ра — гэ-

та еў ра пей скі грант. Яшчэ шэсць 

міль ё наў — між на род ныя крэ ды-

ты. Пра ект аб умоў ле ны пра гра-

май ачыст кі ба сей на Бал тый ска га 

мо ра, тэр мін яго за вяр шэн ня — 

2022 год.

Так са ма праб ле ма ачы шчаль-

ных збу да ван няў бу дзе вы ра шац-

ца ў Сло ні ме, Во ра на ве, Ашмя-

нах, Скі дзе лі. Гэ та перс пек ты ва 

най блі жэй ша га дзе ся ці год дзя.

РАЗ ВІ ВАЦЬ 
СПАР ТЫЎ НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ

Ула дзі мір Краў цоў агу чыў да-

сяг нен ні гро дзен цаў пад час ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў у Мін ску. У ка-

піл цы — 15 ме да лёў. Гэ та амаль 

удвая больш, чым на па пя рэд ніх 

Гуль нях у Ба ку.

— Гэ та на ша на дзея на Алім-

пій скія гуль ні, якія ад бу дуц ца ў 

бу ду чым го дзе, — ад зна чыў Краў-

цоў. — А уво гу ле, на ша за да ча — 

да па ма гаць вы рошч ваць та лен ты, 

ства раць ба зу і зна хо дзіць вар тых 

трэ не раў.

І та кая ра бо та вя дзец ца. На-

прык лад, сё ле та ўво дзіц ца ў эксп-

лу а та цыю спар тыў ны комп лекс 

з ба сей нам у Аст раў цы. За пра цу-

юць доў га ча ка ныя ба сей ны ў Мас-

тах і Смар го ні. Ра ней гэ тыя аб' ек-

ты дзей ні ча лі, і ця пер іх ад но вяць. 

З'я вяц ца су час ныя ста ды ё ны 

ў Шчу чы не і Ваў ка выс ку. Пра хо-

дзіць ма дэр ні за цыю бія тлон ны 

комп лекс у На ва груд скім ра ё не.

Ула дзі мір Краў цоў за пэў ніў, 

што амаль усе на ву чаль ныя ўста-

но вы па леп шаць сваю спар тыў ную 

ба зу. А но выя шко лы, якія сё ле та 

ад кры юц ца ў Грод не і Скі дзе лі, бу-

дуць цал кам ад па вя даць су час най 

спар тыў най інф ра струк ту ры.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

«ОС КАР» 
БЕ ЛА РУС КА ГА 

БІЗ НЕ СУ
У пе ра мож цах кон кур су 

«Ча ла век Спра вы» — прад стаў ні кі 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі

Што га до вы біз нес-кон курс прай-

шоў 23-і раз, і сё ле та фі нан са вы, 

бан каў скі сек тар і ІТ-сег мент — 

больш не ў пры яры тэ це.

«У асноў ным у лаў рэ а тах рэ аль-

ныя вы твор цы — хлеб, ма ла ко, ме-

та ліч ныя дэ та лі. Сё ле та клі ент пай-

шоў у гэ ты бок. Што бу дзе на ле та, 

па ка жа час», — ад зна чыў пад час 

прэс-кан фе рэн цыі з на го ды ўша на-

ван ня пе ра мож цаў кі раў нік арг ка мі-

тэ та кон кур су, кі раў нік вы да вец кай 

гру пы «Спра ва» Вік тар ЖУК.

Геа гра фія кон кур су «Ча ла век 

Спра вы» па шы ра ец ца: сё ле та ў 

спі се пе ра мож цаў — прад стаў ні кі 

Брэсц кай, Гро дзен скай, Го мель скай 

аб лас цей, а так са ма кра і ны бліз ка га 

за меж жа. Лаў рэ ат у на мі на цыі «За 

пад тры ман не вы со ка га стан дар ту за-

меж най мар кі на ай чын ным рын ку», 

за сна валь нік ААТ «Ганд лё вы дом 

Азер бай джа на» Ва сіф ІС МА І ЛАЎ 

пра цуе ў Бе ла ру сі 13 га доў і, пры-

зна ец ца, ад чу вае ся бе як у сва ёй 

кра і не, са сва ім на ро дам. Па сло вах 

пе ра мож цы, вес ці біз нес у Бе ла ру сі 

вель мі лёг ка: ёсць за кон, ёсць пра ві-

лы, згод на з які мі трэ ба гу ляць.

«Ка лі пра цу еш — па він ны пла ціць. 

Ма гу ска заць ад но: дзя куй ва шай 

дзяр жа ве, ва ша му Прэ зі дэн ту, які 

ства рыў вам і нам та кія ўмо вы. У вас 

ня ма ні наф ты, ні га зу, а па гля дзі це, 

якія зар пла ты ў па раў на нні з су се дзя-

мі», — пад крэс ліў Ва сіф Іс ма і лаў.

На зван не «Ча ла ве ка Спра вы» 

сё ле та прэ тэн да ва лі ка ля 150 кан-

ды да таў, пе ра мож ца мі па тра ды цыі 

аб' яў ле ны два нац цаць. За ак тыў нае 

са дзей ні чан не раз віц цю аг ра сек та ра 

Бе ла ру сі ўзна га ро джа ны кі раў нік ся-

лян скай гас па дар кі Мі ха іл ШРУБ.

На дум ку лаў рэ а та, фер мер скі 

рух у кра і не прай шоў не каль кі эта-

паў: яго спа чат ку пя ле га ва лі, по тым 

за бы лі ся, за раз ён ужо за няў сваё 

мес ца на рын ку. Пры ват ныя гас па-

дар кі — і ся мей ныя, і больш буй ныя 

прад пры ем ствы — апош нім ча сам 

ста лі ак тыў на раз ві вац ца.

«Не ў шы ры ню — бо не заў сё ды 

маг чы ма атры маць рэ сур сы, зям лю. 

А ў глы бі ню, бо за ко ны рын ку дык ту-

юць асва ен не но вых ніш. Фер мер скія 

гас па дар кі яшчэ не раз пра ся бе зая-

вяць», — упэў не ны Мі ха іл Шруб.

Лаў рэ а та мі кон кур су «Ча ла век 

Спра вы — 2019» ста лі так са ма ге-

не раль ны ды рэк тар ААТ «Ке ра мін» 

Аляк сандр Яноў скі, ды рэк тар ЗАТ 

«Ол мі сэр віс» Мі ха іл Зай кін, ды рэк-

тар ТАА «Прай мілк» Ана толь Бя-

ляў скі, ды рэк тар ААТ «Во ла таў та» 

Яў ген Ба ба ры кін, ды рэк тар РУП 

«На цы я наль ны цэнтр элект рон ных 

па слуг» Анд рэй Іл лін, ды рэк тар ЗАТ 

«Га ла гра фіч ная ін дуст рыя» Аляк-

сандр Ба ба рэ ка, кі раў нік гру пы кам-

па ній «Твая ста лі ца» Ула дзі мір Да ві-

до віч, ге не раль ны ды рэк тар гру пы 

кам па ній «СТіМ» Ігар Чар нен ка, 

за сна валь нік кам па ній «Дыя мант-

прам» і «Пла ці на-груп» Аляк сей Ка-

ра гін, ды рэк тар кам па ніі «Мі лон да» 

Сяр гей Гай чук.

На ўра чыс тай цы ры мо ніі ў Па ла-

цы Рэс пуб лі кі лаў рэ а там уру ча ныя 

дып ло мы вы да вец кай гру пы «Спра-

ва» і па мят ныя пры зы.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Бліз кая ўла да

Шчырыя адказы 
на актуальныя пытанні
Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ 

пра вёў вы яз ную прэс-кан фе рэн цыю ў га рад скім па сёл ку Мір Ка рэ ліц ка га ра ё на

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь смут куе ў 

су вя зі са смер цю бы ло га стар-

шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь па дру ку 

ЗА МЯ ТА ЛІ НА Ула дзі мі ра Пят-

ро ві ча і вы каз вае шчы рае спа-

чу ван не род ным і бліз кім вя-

до ма га дзяр жаў на га дзея ча.

Ста рыя дрэ вы, ва да і доб ра ўпа рад ка ван не

Мір — адзін з 16 па сёл каў, якія вы лу ча ны ў пі лот ны пра-

ект дзяр жаў най пра гра мы па доб ра ўпа рад ка ван ні. Кі раў нік 

аб лас ной вер ты ка лі ўла ды ад зна чыў, што мно гае ў гэ тым 

кі рун ку ўжо зроб ле на. Пры ве дзе ны ў на леж ны стан да ро гі, 

сіс тэ ма во да за бес пя чэн ня, са цы яль ныя аб' ек ты. Мір скі за мак 

з'яў ля ец ца ад ным з ча ты рох аб' ек таў Бе ла ру сі, уклю ча ных у 

спіс ЮНЭС КА, і вель мі па пу ляр ны ся род ту рыс таў. Гэ та на дае 

ім пульс для раз віц ця пры ват на га біз не су. У цэ лым Гро дзен скі 

рэ гі ён за хоў вае ста ноў чую ды на мі ку мі ну ла га го да. Знач ная 

ўва га на да ец ца вы ра шэн ню праб лем ных пы тан няў. Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.


