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АГРАР НА МУ СЕК ТА РУ 
ПА ТРЭБ НА НО ВАЯ 

ЭКА НА МІЧ НАЯ ПА ЛІ ТЫ КА
У блі жэй шыя дні між ве да мас ная ра бо чая гру па па пы тан нях АПК 

агу чыць свае пра па но вы па раз віц ці аг ра пра мыс ло ва га комп лек су
Як ад зна чыў прэм' ер-мі ністр, кі раў нік між ве да мас най гру пы 
Мі ха іл Мяс ні ко віч, у хут кім ча се бу дуць раз гля дац ца па ды хо-
ды па фар мі ра ван ні пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця і пра гра мы на на ступ ную пя ці год ку. «Та му, — ска заў 
ён, — мы бу дзем вы но сіць да стат ко ва сме лыя ра шэн ні па 
раз віц ці на род на гас па дар ча га комп лек су кра і ны».

Па сло вах прэм' е ра, па ве дам ляе БЕЛ ТА, у пер шую чар гу гэ тыя 
пла ны бу дуць ты чыц ца азда раў лен ня гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. 
«У пры ват нас ці, за ха ды, якія пра па нуе ра бо чая гру па, да зво ляць 
зні зіць стаў кі па крэ ды тах для сель гас ар га ні за цый. Ёсць ус кос ны ме-
ха нізм, гэ та не пра мая су вязь па між кош там крэ ды ту і дэ па зі ту. Тут 
дзяр жа ва мае на мер удзель ні чаць як ак тыў ны, бу дзем так ка заць, 
іг рок на фі нан са вым рын ку», — ад зна чыў кі раў нік ура да.

У ад па вед нас ці з да ру чэн нем Прэ зі дэн та пад ра бяз на пад рых та ва-
ныя між ве да мас най ра бо чай гру пай пра ек ты нар ма тыў ных пра ва вых 
ак таў па пы тан нях раз віц ця АПК, па вы шэн ня дыс цып лі ны і ад каз нас ці 
кад раў бу дуць аб мяр коў вац ца на гэ тым тыд ні ў рэ гі ё нах з удзе лам 
кі раў ні коў гас па да рак, ра ё наў і абл вы кан ка маў.

«Мы бу дзем яшчэ раз да во дзіць па тра ба ван ні ўжо па но вай эка-
на міч най па лі ты цы аграр на га комп лек су, пы тан ні ад каз нас ці кад раў 
за не вы ка нан не тэх на ло гій, ар га ні за ва нас ці, дыс цып лі ны, — ска заў 
кі раў нік ура да. — Мы на гэ тым губ ля ем ка ля $1,5 млрд вы руч кі, та му 
трэ ба, без умоў на, ашча джаць кож ную ка пей ку».

Між ве да мас ная ра бо чая гру па для вы ра шэн ня праб лем ных пы тан-
няў у АПК пад кі раў ніц твам прэм' ер-мі ніст ра бы ла ство ра на сё ле та 
ў лю тым па рас па ра джэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы. У скла дзе ра бо чай 
гру пы 26 ча ла век, у тым лі ку стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі, 
на мес нік кі раў ні ка спраў Прэ зі дэн та, стар шы ні Бел ста та, Дзярж кам-
ма ё мас ці, кан цэр на «Бел дзярж харч прам», ге не раль ныя ды рэк та ры 
аграр ных на ву ко ва-прак тыч ных цэнт раў НАН Бе ла ру сі, прад стаў ні кі 
бан каў, вя до мыя кі раў ні кі пе ра да вых сель ска гас па дар чых ар га ні за-
цый і ін шыя спе цы я ліс ты.

За да ча, якая ста ві ла ся пе рад гру пай, за клю ча ла ся ў вы пра цоў цы 
кан крэт ных пра па ноў, у пры ват нас ці, па па вы шэн ні пры быт ку і рэн та-
бель нас ці ар га ні за цый сель скай гас па дар кі, зні жэн ні за па зы ча нас ці і 
не пла це жаз доль нас ці гас па да рак, змян шэн ні са бе кош ту вы твор час ці 
пра дук цыі, раз віц ці пле мян ной спра вы і на сен ня вод ства.

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

ДАЎ ГІ ЗА БІ РА ЮЦЬ УСЁ...
Пер шы на мес нік стар шы ні Шкло ўска га рай вы кан ка ма, на-

чаль нік ра ён на га ўпраў лен ня сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Ле а нід ЗА СЯМ ЧУК:

— Згод ны з тым, што АПК — гэ та бес пе ра пын ны лан цу жок, у якім 
трэ ба ўліч ваць усе ас пек ты. Узяць, на прык лад, ма лоч ную га лі ну. 
У на шым ра ё не па бу да ва на 34 ма лоч на та вар ныя фер мы, згод на 
з пра гра май асвое на 80% фі нан са вых срод каў. А вось ма лад ня ку 
на бы та толь кі на 27%... Мы апы ну лі ся ў пэў най фі нан са вай яме. 
Акра мя крэ ды таў, па він ны пла ціць пра цэн ты па іх і па да ткі, якія так-
са ма вы лі ча юц ца міль яр да мі. У вы ні ку мы не мо жам на быць тыя ж 
угна ен ні, та му што па зы кі і спа да рож ныя імі ўтры ман ні за бі ра юць 
усё, што мы па спя ва ем на пра ца ваць. Фі нан са выя аба вя за цель ствы 
ў па раў на нні з кош там ма ла ка вы рас лі ў ра зы. Каб мець ста ноў чы 
эфект, трэ ба ўліч ваць усе «пад вод ныя ка мя ні» — і даў гі па крэ ды тах, 
і пра цэн ты, і па да ткі.

ІН ФЛЯ ЦЫЯ Ў КРА СА ВІ КУ — 1,6%
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў кра са ві ку ў ад но сі нах да 
са ка ві ка склаў 101,6%, да снеж ня ле тась — 106,6%, па ве да мі лі рэ дак цыі ў 
На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

Та кім чы нам, цэ ны на хар чо выя та ва ры ў кра са ві ку ў па раў на нні з са ка ві ком 
вы рас лі на 2%, а на не хар чо выя — на 0,4%. У па раў на нні са снеж нем ле тась цэ ны 
на пэў ныя гру пы та ва раў вы рас лі на 8,3% і 1,8% ад па вед на.

На га даю, што ле тась ін фля цыя ў на шай кра і не бы ла на ўзроў ні 16,5%.
Сяр гей КУР КАЧ.

АПЕ РА ЦЫІ «БАГ РА ЦІ ЁН» ПРЫ СВЯ ЧА ЕЦ ЦА
Па мят ны знак, пры све ча ны юбі лею па чат ку апе ра цыі «Баг ра ці ён», бу дзе 
ўста ля ва ны на 71-м кі ла мет ры рэс пуб лі кан скай тра сы Р-31 Баб руйск — 
Ма зыр.

Яго аў тар — го мель скі скульп тар Ва ле рый Кан дра цен ка. Ад лі ты ў брон зе ма ну-
мент вы шы нёй звыш шас ці мет раў бу дзе за ўваж ны зда лёк. Ён на га дае аб па дзе ях 
24 чэр ве ня 1944 го да, ка лі ме на ві та з тэ ры то рыі Свет ла гор ска га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці па чы на ла ся апе ра цыя па вы зва лен ні Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў «Баг ра ці ён». Як рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Свет ла гор ска га рай вы кан ка ма Люд-
мі ла ГРАБ КО, па мят ны знак пла ну ец ца ад крыць у дру гой па ло ве чэр ве ня. На ім 
раз ме шча ны ба рэль еф ныя парт рэ ты ле ген дар ных пал ка вод цаў Ге ор гія Жу ка ва, 
Кан стан ці на Ра ка соў ска га, Паў ла Ба та ва, Мі ха і ла Па но ва, а так са ма эпі зо ды, якія 
ад люст роў ва юць па ча так апе ра цыі «Баг ра ці ён». Пра ект на-каш та рыс ная да ку-
мен та цыя па ўста ноў цы па мят на га зна ка вы раб ле на за кошт срод каў, са бра ных 
пад час ра ён на га су бот ні ка. Бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты і доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі ажыц цяў ля юц ца за кошт спон сар скіх срод каў.

Сё ле та для ра мон ту па ха ван няў, пом ні каў, над ма гіль ных пліт рас па ра джэн-
нем стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма бы ло вы дат ка ва на Br600 млн, за якія 
пла ну ец ца ка пі таль на ад ра ман та ваць 19 аб' ек таў. На два іх вай ско вых мо гіл ках 
бу дуць уста ля ва ны пом ні кі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ШЛЯ ХА МІ «СЛАЎ НА ГА»
Пас ля рэ стаў ра цыі ў Ма гі лё ве за пра ца ваў му зей шко лы № 22, дзе са бра ны 
ўні каль ныя звест кі пра бай цоў спец атра да «Слаў ны».

Гэ та адзін з 89 спец атра даў, якія дзей ні ча лі не па срэд на на Ма гі лёў шчы не. 70 
га доў та му ў Маск ве ён быў укам плек та ва ны спе цы яль на пад рых та ва ны мі спарт-
сме на мі, у тым лі ку та ва рыст ва «Ды на ма». Яны зай ма лі ся контр раз вед кай і ды-
вер сі я мі не па срэд на ў ты ле во ра га. На ра хун ку атра да шмат ге ра іч ных подз ві гаў, 
раз гром ле ных ва ро жых гар ні зо наў. Школь ны му зей, яко му сё ле та спаў ня ец ца 
30 га доў, на ліч вае ка ля 2-х ты сяч экс па на таў — шмат з іх бы ло пе ра да дзе на 
не па срэд на ўдзель ні ка мі «Слаў на га». І каб яны за хоў ва лі ся ў на леж ным ста не, 
дзяр жаў ныя і пры ват ныя ар га ні за цыі ўнес лі сваю леп ту ў ад наў лен не гэ та га знач-
на га для вы ха ван ня пад рас та ю ча га па ка лен ня аб' ек та. З іх да па мо гай за куп ле ны 
не аб ход ная мэб ля і аб ста ля ван не, змя ні ла ся дра пі роў ка, зроб ле на су час нае пад-
ло га вае па крыц цё, да кож на га стэн да пад ве дзе на асвят лен не.

— Сён ня гэ та эта лон су час на га школь на га му зея, — пад крэс ліў пад час ура чыс-
та га ад крыц ця гу бер на тар Ма гі лёў скай воб лас ці Пётр РУД НІК. — Вель мі важ на, 
каб му зеі ба я вой сла вы бы лі ў кож най шко ле, бо яны мак сі маль на на блі жа ны да 
мо ла дзі і з'яў ля юц ца доб рай кры ні цай па тры я тыз му.

Гэ ты школь ны му зей лі чыц ца ад ным з узор ных у кра і не, за апош нія 4 га ды ён 
не ад на ра зо ва ста на віў ся пе ра мож цам і пры зё рам кон кур саў роз ных уз роў няў. Ле-
тась яго юная эк скур са вод ка Вік то рыя Гу са ко ва за ня ла ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 
дру гое мес ца. А кі раў нік му зея Свят ла на Быст руш кі на атры ма ла дып лом 1 сту пе ні 
на рэс пуб лі кан скай вы ста ве па гра ма дзян ска-па тры я тыч ным вы ха ван ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КО ЛАС І СПОРТ
У Дзяр жаў ным лі та ра тур на-ме ма ры яль ным му зеі Яку ба Ко ла са ад кры ла-
ся вы ста ва «Спорт у сям'і Міц ке ві чаў», дзе мож на па ба чыць фо та здым кі 
Яку ба Ко ла са, яго сы ноў, уну каў і праў ну каў пад час за ня ткаў роз ны мі 
ві да мі спор ту.

Вы дат ныя страл кі, бар цы, лёг ка ат ле ты — сям'ю Яку ба Ко ла са са праў ды мож на 
на зваць спар тыў най. Амаль усе яго дзе ці і ўну кі у той ці ін шай сту пе ні ці ка ві лі ся 
фі зіч най куль ту рай. Спорт у жыц ці Яку ба Ко ла са пры сут ні чаў заў сё ды. Пад час Пер-
шай су свет най вай ны, на прык лад, Ко лас быў пер шым у сва ёй ро це па страль бе з 
на га на. Так са ма на род ны па эт час та гу ляў у шах ма ты са сва ім сяб рам Ян кам Ку па-
лам. Так, адзін з экс па на таў вы ста вы — шах ма ты са сла но вай кос ці, па да ра ва ныя 
пес ня ру на 70-год дзе. Ма лод шы 
сын Яку ба Ко ла са Мі хась Кан стан-
ці на віч Міц ке віч, які пры сут ні чаў 
на ад крыц ці экс па зі цыі, ус па мі наў 
пра лю бі мы за ня так свай го баць-
кі — «ці хае па ля ван не», ці збор 
гры боў.

Не аб мі ну лі ме ра пры ем ства і 
зна ка мі тыя бе ла рус кія спарт сме-
ны. Так, алім пій ская чэм пі ён ка па 
спар тыў най гім нас ты цы Ан та ні на 
Ко шаль па жа да ла пры сут ным не 
за бы ваць фі зіч ную куль ту ру, а 
так са ма пом ніць і га на рыц ца на-
шай спад чы най і ты мі людзь мі, 
якія пра слаў ля юць Бе ла русь за 
мя жой.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра.

І ТРА СА МІЖ НА РОД НА ГА ЎЗРОЎ НЮ...
У рай цэнт ры Га ра док Ві цеб скай воб лас ці, які рых ту ец ца да пра вя дзен-
ня свя та «Да жын кі», бу дзе ство ра на лы жа ро лер ная тра са між на род на га 
ўзроў ню.

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ві цеб скім абл вы кан ка ме, дыя метр знеш ня га кру га 
тра сы — 6 кі ла мет раў, а ма ло га — 3 кі ла мет ры. Так са ма ў рай цэнт ры ство раць 
доб рую ба зу ад па чын ку і ар га ні зу юць раз ві тую пляж ную інф ра струк ту ру.

Дзя ку ю чы пад рых тоў цы да «Да жы нак» атрым лі ва юць но вае жыц цё ганд лё выя 
аб' ек ты, уклю ча ю чы ры нак, а так са ма ўста но вы куль ту ры, аду ка цыі, ме ды цы ны. 
Мяс цо выя жы ха ры змо гуць на вед ваць кі на тэ атр з 3D-аб ста ля ван нем. Акра мя та го, 
ад ра ман та ва ны Дом куль ту ры.

Бу дзе ство ра на ка ля дзя сят ка но вых прад пры ем стваў.
Пад вя лі газ да Езя ры шча, а ў пла нах — за вяр шыць га зі фі ка цыю ўся го Га ра-

доц ка га ра ё на.
Уліч ва ю чы, што Га ра доч чы на зна хо дзіц ца на мя жы з Ра сі яй, у гэ тыя дні праз яе 

тэ ры то рыю пра яз джа юць ама та ры ха кея, якія на кі роў ва юц ца ў Мінск на чэм пі я нат 
све ту. У ра ё не па ста ра юц ца зра біць усё маг чы мае, каб ура жан не ад зна хо джан ня 
на Ві цеб шчы не бы ло пры ем ным. Гас цям га ран та ва ны са мы цёп лы пры ём.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВЫ СА КА ХУТ КАС НЫ МА БІЛЬ НЫ ІН ТЭР НЭТ 
СПУС КА ЕЦ ЦА... ПАД ЗЯМ ЛЮ

Ма біль ны апе ра тар МТС за вяр шае ра бо ты па ак ты ва цыі тэх на ло гіі 3G на 
но вай стан цыі мет ро «Ма лі наў ка», якая рых ту ец ца да за пус ку ў экс плу-
а та цыю.

З улі кам та го, што на стан цыі мет ра па лі тэ на апе ра тар за дзей ні чаў ча ты ры 
ра дыё час та ты, на вед валь ні кам ста ліч най пад зем кі бу дуць да ступ ныя вы са ка хут-
кас ны ма біль ны ін тэр нэт, а так са ма якас ная га ла са вая су вязь. У зо ну ра дыё па-
крыц ця сет кай трэ ця га па ка лен ня ўва хо дзяць тэ ры то рыі плат фор мы, ува хо даў і 
вы ха даў з но вай стан цыі.

Як па тлу ма чыў пер шы на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра МТС Яў ген Бран цаў, 
на кан ца вых пры пын ках па са жы ры пра вод зяць больш ча су ў па раў на нні з тран-
зіт ны мі стан цы я мі, што іс тот на па вы шае на груз ку на апе ра та ра: «Мы вы ка рыс та лі 
мак сі маль ныя на ця пе раш ні мо мант тэх ніч ныя маг чы мас ці сет кі дзе ля кам фор ту 
на шых аба не нтаў, якія ка рыс та юц ца мет ра па лі тэ нам».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ДЖА ЗА ВЫЯ ВЕ ЧА РЫ Ў МІН СКУ
З 10 па 24 мая, у пе ры яд пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі, мін чан і 
гас цей ста лі цы зноў па ра дуе му зыч ная па дзея між на род на га маш та бу — 
пра ект «Джа за выя ве ча ры з Бан кам Бел ВЭБ».

З кан цэр та мі ў тры су бо ты ме ся ца — 10, 17 і 24 мая — вы сту пяць вя ду чыя джа-
за выя му зы кан ты з 7 кра ін — Шве цыі, Гер ма ніі, Поль шчы, Лат віі, Вя лі ка бры та ніі, 
Іта ліі і Бе ла ру сі. Ге не раль ным парт нё рам пра ек та дру гі год за пар вы сту пае ААТ 
«Банк Бел ВЭБ».

Кан цэр ты ў гэ тым го дзе бу дуць пра хо дзіць у гас ця вой зо не ка ля Па ла ца спор ту 
(пр. Пе ра мож цаў, 4). Як вя до ма, ле тась «Джа за выя ве ча ры» з анш ла гам прай шлі 
на пло шчы Сва бо ды, ка ля ра ту шы. «Тая пля цоў ка маг ла змяс ціць да 3000 гле да-
чоў. У гэ тым го дзе ў су вя зі з па пу ляр нас цю пра ек та і вя лі кім па то кам ту рыс таў у 
дні чэм пі я на ту све ту па ха кеі мы ча ка ем на кан цэр тах знач на больш гас цей. Кан-
цэрт ная зо на ка ля Па ла ца спор ту да зво ліць змяс ціць усіх ах вот ных», — па тлу ма-
чыў жур на ліс там пры чы ну зме ны мес ца пра вя дзен ня кан цэр таў ды рэк тар фон ду 
«Ідэя» Дзміт рый Гмы за. Кож ны з трох джа за вых ве ча роў пра па нуе ме ла ма нам 
вы ступ лен не трох му зыч ных ка лек ты ваў. Па ча так кан цэр таў у 20.00.

Свят ла на БУСЬ КО.

Вод ны шлях Дняп ро—Віс ла, 
ство ра ны ў ХVІІІ ста год дзі, 
спы ніў сваё іс на ван не па раў-
наль на ня даў на. Ён быў у ра бо-
чым ста не аж да па чат ку Дру-
гой су свет най вай ны. По тым, 
пас ля ад наў лен ня гід ра тэх ніч-
ных збу да ван няў і ўзвя дзен-
ня глу хой пла ці ны ў Брэс це, 
вод нат ранс парт нае злу чэн не 
раз дзя лі ла ся на два ўчаст кі — 
бе ла рус кі і поль скі. Агуль ная 
пра цяг ласць шля ху скла дае 
больш за дзве ты ся чы кі ла-
мет раў. З іх 626 пра ля гае па 
ва дзе Бе ла ру сі.

Па вод ле ацэн кі спе цы я ліс таў, 
вод ны шлях ад Брэс та да мя жы з 
Укра і най зна хо дзіц ца ў зда валь ня ю-
чым ста не і ад но сіц ца да чац вёр та-
га кла са ўнут ра ных вод ных шля хоў 
між на род на га зна чэн ня. Ця пер ма-
гіст раль ны Е-40 (част ка ста ра жыт-
на га шля ху з ва ра гаў у грэ кі) вы ка-
рыс тоў ва ец ца толь кі ад Брэс та да 
Хер со на па Дняп роў ска-Буг ска му 
ка на лу, Пры пя ці, Дняп ры. Учас так 
ад Брэс та да Вар ша вы па ра цэ За-
ход ні Буг не суд на ход ны.

Як ад на віць гэ ты ўчас так шля ху, 
не раз ра і лі ся спе цы я ліс ты за ці каў-
ле ных кра ін. Але ўсе іх па гад нен ні 
бы лі не больш чым пра та ко ла мі аб 
на ме рах. Ця пер жа, зда ец ца, зроб-
ле ны хоць ма лень кі, ды кан крэт ны 
крок да ажыц цяў лен ня вель мі важ-
на га пра ек та. У Брэс це са бра лі ся 
прад стаў ні кі транс парт ных мі ніс-
тэр стваў і ве дам стваў трох кра ін 
і на зва лі свой сход Між на род най 
уста ноў чай кан фе рэн цы яй і пер шай 
се сі яй Ка мі сіі па пы тан нях раз віц ця 
вод нат ранс парт на га злу чэн ня Бал-
тый ска га і Чор на га мо раў Е-40 на 
ўчаст ку Днепр — Віс ла. Яшчэ ў кан-
фе рэн цыі бра лі ўдзел су пра цоў ні кі 
мі ніс тэр стваў пры ро ды і ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя, на ву ко вых і 
да след чых ар га ні за цый, гра мад скіх 
струк тур.

На ма ган ні та го вар тыя. Гэ ты 
пра ект вель мі ці ка вы для Еў ро пы 
най перш як эка ла гіч ны. Та му Еў-
ра са юз за явіў аб на ме ры фі нан-
са ван ня знач най яго част кі. І для 
ўсіх трох кра ін ён мае, не су мнен на, 
эка на міч нае зна чэн не. На бры фін гу 

для жур на ліс таў на мес нік мі ніст-
ра транс пар ту і ка му ні ка цый РБ 
Аляк сандр ШЫШ КО ад зна чыў:

— Вод ны транс парт са мы тан ны і 
най больш эка ла гіч ны. Важ на так са-
ма, што ў вы пад ку ад наў лен ня шля-
ху бу дзе раз ві вац ца інф ра струк ту ра 
на во кал.

Гэ тая дум ка не раз ілюст ра ва-
ла ся на кан фе рэн цыі з да па мо гай 
ліч баў, гра фі каў, дыя грам. На прык-
лад, бар жа-пля цоў ка гру за пад' ём-
нас цю 900 тон за мя няе 18 ва го наў 
па 50 тон гру зу аль бо 45 гру за вых 
аў та ма бі ляў на 20 тон. А вы кі ды вуг-
ля кіс ла га га зу ў на ва коль нае ася-
род дзе ў раз лі ку на то на-кі ла метр 

вод ны транс парт дае ў паў та ра ра за 
мен шыя, чым чы гу нач ны, і ў пяць 
ра зоў мен шыя, чым аў та ма біль ны, 
пад крэс лі ва лі на ву коў цы. А прак-
ты кі ад зна ча лі важ ную маг чы масць 
для па меж ных рэ гі ё наў Поль шчы, 
Бе ла ру сі, Укра і ны стаць цэнт рам 
муль ты ма даль ных пе ра во зак між-
на род на га зна чэн ня. Бе ла рус кія 
спе цы я ліс ты за зна чы лі, што мож-

на вы ка рыс таць уні каль ны па тэн-
цы ял Дняп роў ска-Буг ска га вод на га 
шля ху для раз віц ця між на род на га 
рач но га ту рыз му.

Да рэ чы, вя ду чым парт нё рам пра-
ек та з бе ла рус ка га бо ку з'яў ля ец ца 
РУ ЭСП «Дняп роў ска-Буг скі вод ны 
шлях». Яго ге не раль ны ды рэк тар 
Мі ка лай Ка цец кі ска заў, што яны 
ак тыў на пра цу юць з поль скі мі ка-
ле га мі. За цвяр джэн не за дан ня на 
рас пра цоў ку тэх ні ка-эка на міч на га 
аб грун та ван ня на ад наў лен не вод-
на га шля ху за пла на ва на ў Люб лі не 
на блі жэй шыя ме ся цы.

А па куль у Брэс це сфар мі ра ва ны 
ча ты ры ра бо чыя гру пы па вы пра-
цоў цы не аб ход ных да ку мен таў. Усё 
трэ ба як след пра лі чыць і пра ана лі-
за ваць. Экс пер ты зой муц ца дэ та-
лё вай ацэн кай ця пе раш ня га ста ну 
шля ху, ана лі зам гру за па то каў і вы-
ве дуць тэх ніч ную маг чы масць і эка-
на міч ную мэ та згод насць раз віц ця 
пра ек та, а так са ма па ве да мяць пра 
ўплыў на на ва коль нае ася род дзе. 
Пас ля гэ та га ста не маг чы ма аб' яў-
ляць тэн дар на пра ек та ван не.

На кан фе рэн цыі ад зна ча ла ся, 
што ў рам ках рэа лі за цыі та ко га 
пра ек та не вар та ча каць, што ён 
хут ка аку піц ца. Але ён важ ны як 
для эка ло гіі трох кра ін, так і для іх 
агуль ных ста сун каў. Та му вы гля дае 
як ін вес ты цыя ў доб ра су сед скую бу-
ду чы ню.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

КА РА БЕЛЬ ДА ВАР ША ВЫ —
ці хут ка гэ та ста не рэ аль нас цю?

У Брэс це прай шла на ра да па ад наў лен ні 
ста ра жыт на га вод на га шля ху ад Бал тый ска га да Чор на га мо ра
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Брэсц кі рач ны порт.

Гэ ты пра ект вель мі ці ка вы 
для Еў ро пы най перш 
як эка ла гіч ны. Та му 
Еў ра са юз за явіў аб на ме ры 
фі нан са ван ня знач най яго 
част кі. 

11 мая ў Літ ве прай шлі 
чар го выя прэ зі дэнц кія 
вы ба ры. У ад роз нен не 
ад вы ба раў у мно гіх кра-
і нах, вя лі кіх су мнен няў у 
тым, хто бу дзе на ступ ным 
Прэ зі дэн там Літ вы, у па лі-
то ла гаў і на сель ніц тва не 
бы ло. Га лоў най інт ры гай 
бы ло, ці змо жа дзей ны 
прэ зі дэнт, са мы па пу ляр-
ны па лі тык кра і ны Да ля 
Гры баў скай тэ вый граць 
ад ра зу, ці яна зро біць гэ-
та ў дру гім ту ры?

Для пе ра мо гі ў пер шым ту ры не аб-
ход на на браць больш за 50 пра цэн таў 
га ла соў вы бар шчы каў. Як па ка за лі 
вы ні кі га ла са ван ня, дру гі тур усё ж 
бу дзе. Да ля Гры баў скай тэ на бра-
ла ўся го 45,89 % га ла соў, на дру гім 
мес цы апы нуў ся кан ды дат ад са цы-
ял-дэ ма кра таў Зіг ман тас Баль чы ціс 
з 13,63 % га ла соў. У вы ні ку ме на ві та 
яны бу дуць зма гац ца 25 мая за па-
са ду прэ зі дэн та кра і ны. Але ўжо па 
ліч бах ві даць, што ба раць ба бу дзе 
ві да воч на ня роў най, і шан цаў стаць 
прэ зі дэн там кра і ны, ка лі не зда рыц ца 
неш та эк стра ар ды нар нае, у Зіг ман та-
са Баль чы ці са прак тыч на ня ма.

Як атры ма ла ся, што рэй тын гі Да-
лі Гры баў скай тэ на столь кі вя лі кія, 

што ні во дзін з лі тоў скіх па лі ты каў не 
ў ста не з ёй спа бор ні чаць? У мно гіх 
ін шых кра і нах сі ту а цыя звы чай на 
про ці лег лая — на прэ зі дэнц кіх вы-
ба рах аж но да фі на лу цяж ка зра зу-
мець, хто ўсё ж бу дзе прэ зі дэн там.

Акра мя аса біс тай пры ваб нас ці 
па лі ты ка ў вы ні ку ва ло дан ня ха рыз-
май і вы строй ван ня пра віль на га па-
лі тыч на га імі джу, га вор ка ідзе і аб 
вы строй ван ні пры яры тэ таў у пе рад-
вы бар чай дзей нас ці і рэ аль най прак-
ты цы ажыц цяў лен ня сва іх паў на моц-
тваў. Ме на ві та ў гэ тым за клю ча ец ца 
га лоў ны сак рэт пос пе ху Гры баў скай-
тэ. Яна кан цэнт ру ец ца на вы яў лен ні 
і вы ра шэн ні най больш ак ту аль ных і 
зла ба дзён ных са цы яль ных праб лем 
кра і ны, якія ўзнік лі або па гор шы лі ся 

ў пра цэ се пе ра хо ду эка но мі-
кі кра і ны да рын ка ва га шля ху 
раз віц ця.

Аку нуў шы ся ў бур ныя во ды 
рын ка вай сты хіі, мно гія гра ма-
дзя не Літ вы апы ну лі ся аль бо ў 
скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, 
аль бо ста лі ах вя рай зло ўжы-
ван няў з бо ку дзяр жаў на га 
апа ра ту ці ка мер сан таў.

Для пры кла ду мож на пра-
ана лі за ваць сі ту а цыю з ка руп-
цы яй і кро кі, зроб ле ныя Да ляй 
Гры баў скай тэ па ба раць бе з ёй. 
Так, ка лі па гля дзець на га ды, 
па пя рэд нія яе пер ша му тэр мі-

ну ва ўла дзе, ка руп цыя ў Літ ве ста ла 
са праўд най пра ка зай, якая па шко -
д зі ла ўсе сфе ры дзей нас ці дзяр жаў-
на га апа ра ту і вы клі ка ла ве лі зар нае 
не за да валь нен не гра ма дзян кра і ны. 
Яе раз мах са праў ды ўраж ваў, і пра 
гэ та са ма прэ зі дэнт па ве да мі ла гра-
мад ству ў па слан ні 2010 го да пас ля 
пер шых вый гра ных вы ба раў.

Па вод ле яе ін фар ма цыі, якая зра-
бі ла глы бо кае ўра жан не на лі тоў цаў, 
па вы ні ках 2009 го да па фак тах ка-
руп цый ных дзе ян няў бы ло па ча та 
звыш 700 да су до вых рас сле да ван-
няў, да су ду дай шла пры клад на па-
ло ва спраў, але ні во дзін з ха бар ні каў 
не быў па ка ра ны па збаў лен нем во лі. І 
гэ та ў кра і не з трох міль ён ным на сель-

ніц твам! Між тым вы дат на вя до ма, 
што стры маць ка руп цыю мо жа толь кі 
стро гасць і ня ўхіль насць па ка ран ня. 
На хва лі на род най пад трым кі Гры-
баў скай тэ ўда ло ся не толь кі вы явіць 
праб ле му, але і зра біць пер шыя рэ-
аль ныя кро кі па ба раць бе з ёй.

У на ступ ным па слан ні 2011 го да, 
ана лі зу ю чы ста тыс ты ку ўжо за 2010 
год, яна ад зна чы ла: «Пер шы па каз чык 
за стаў ся та кім жа: па фак це ка руп-
цый ных дзе ян няў зноў рас па ча та 700 
да су до вых рас сле да ван няў. Ад нак за 
дзе ян ні, звя за ныя з ха бар ніц твам, сва-
бо ды рэ аль на па зба ві лі ся ўжо 18 зла-
чын цаў: 6 — за атры ман не ха ба ру, 12 
— за под куп». Бы лі зроб ле ны і кро кі, 
якія са дзей ні ча юць больш па спя хо вай 
ба раць бе з ка руп цы яй — па доў жа ны 
тэр мі ны даў нас ці за ка руп цый ныя зла-
чын ствы, уве дзе на маг чы масць кан-
фіс ка цыі не за кон на на бы тай ма ё мас ці 
дзяр жаў ных слу жа чых, пры ня тыя пер-
шыя за ха ды па ачы шчэн ні пра ва ахоў-
ных ор га наў ад най больш ады ёз ных 
ка руп цы я не раў.

Вя до ма, за ка на мер нае і пы тан не, 
ча му, ка лі ў 2009 го дзе Да ля Гры-
баў скай тэ змаг ла вый граць вы ба ры 
ў пер шым ту ры з 69% га ла соў, то 
вы ні кі пер ша га ту ра вы ба раў 2014 
ака за лі ся не та кі мі ўраж лі вы мі? Тут 
ады гра лі ро лю і но выя фак та ры.

Па-пер шае, паў на моц твы Прэ зі-

дэн та ў Літ ве да стат ко ва моц на аб-
ме жа ва ныя, і па шэ ра гу пы тан няў 
ён аль бо не мо жа хут ка ажыц ця віць 
ка рыс ныя іні цы я ты вы, аль бо ўво гу ле 
не здоль ны да маг чы ся іх пры няц ця. 
А гэ та ўспры ма ец ца элек та ра там як 
сла басць па лі ты ка і не вы ка нан не 
сва іх ча кан няў ад яго.

Па-дру гое, ві лен скі са міт «Ус ход-
ня га парт нёр ства» ў ліс та па дзе 2013 
го да, які пла на ваў ся як трамп лін для 
да лей шай кар' е ры Да лі Гры баў скай-
тэ ў вы шэй шых ор га нах Еў ра са ю за, 
фак тыч на пра ва ліў ся з-за ад мо вы 
Укра і ны і Ар ме ніі пад піс ваць да ку мен-
ты аб аса цы я цыі з ЕС. А яшчэ ў 2012 
го дзе, па звест ках служ бы Gallup, 
Да ля Гры баў скай тэ зна хо дзі ла ся на 
трэ цім мес цы ся род лі да раў ЕС па 
па пу ляр нас ці ў вы бар шчы каў.

Ра шэн не пе ра вы бі рац ца на па са-
ду прэ зі дэн та Літ вы як на за па сную 
пля цоў ку пас ля пра ва лу асноў на га 
пла на, вя до ма, сур' ёз на па да рва-
ла па зі цыі ў элек та ра та. Па-трэ цяе, 
ба ча чы па пу ляр насць ло зун гаў Да лі 
Гры баў скай тэ, ары ен та ва ных на ра-
шэн не са мых на дзён ных праб лем, 
іх ста лі пе рай маць і кан ку рэн ты, у 
пры ват нас ці, са цы ял-дэ ма кра ты. І 
гэ та да зво лі ла ім ада браць част ку 
га ла соў у дзей на га Прэ зі дэн та.

Сяр гей КІ ЗІ МА,
док тар па лі тыч ных на вук.

По глядПо гляд  ��

ЛІ ТОЎ СКІЯ ВЫ БА РЫ

Унуч ка Яку ба Ко ла са 
Ма рыя Мі хай лаў на Міц ке віч 
ка ля шах ма таў 
са сла но вай кос ці, 
па да ра ва ных паэ ту 
на 70-год дзе.

Ка ля 1,5 млн ула даль ні каў ве ла сі пе даў 
на ліч ва ец ца сён ня ў Бе ла ру сі. А ў ста лі-
цы ўла даль ні кам ве ла сі пе да з'яў ля ец ца 
кож ны пя ты жы хар.

— Уз ро вень ці ка вас ці да яз ды на ве ла сі пе-
дзе на ўпрост за ле жыць ад на яў нас ці ў на се ле-
ным пунк це раз ві той інф ра струк ту ры, — лі чыць 
на мес нік ды рэк та ра па раз віц ці сет кі «Ве ла-
зо на» Ігар Да вы дзен ка. — Чым больш у го ра-
дзе ве ла да ро жак і марш ру таў, тым боль шая і 
коль касць ве ла сі пе дыс таў. Пад' ём ве ла сі пед-
най куль ту ры ўжо за кра нуў Мінск, а не ўза ба ве 
рас паў сю дзіц ца і на ін шыя га ра ды кра і ны.

Ве ла сі пе дыс ты скла да юць 16 пра цэн таў на-
сель ніц тва Бе ла ру сі. Для па раў на ння: у Гер ма-
ніі гэ ты па каз чык да ся гае 76%, у Да ніі — 80%, 
Шве цыі — 64%, Нар ве гіі — 61%, Кі таі — 37%. А ў 
са май «ве ла сі пед най» кра і не све ту — Га лан дыі — 
на 1 ты ся чу жы ха роў пры па дае 990 ве ла сі пе даў. 
Бе ла ру сы на бы ва юць што год ка ля 100 ты сяч но-
вых ве ла сі пе даў. Пры клад на 40% з іх зна хо дзяць 
сва іх ула даль ні каў у Мін ску.

Най больш ак тыў на асвой ва юць ве ла сі пе-
ды муж чы ны — яны скла да юць ка ля па ло вы 
ўсіх ве ла ама та раў у Бе ла ру сі. Жан чы ны на-
бы ва юць менш за трэ цюю част ку ве ла сі пе даў. 
А вось на дзі ця чыя ро ва ры пры па дае кож ная 
пя тая па куп ка. Най больш па пу ляр ныя ў бе ла-
ру саў гор ныя ве ла сі пе ды, до ля якіх у су час ным 
ве ла пар ку да ся гае 70%. На дру гім мес цы — 
гіб рыд ныя і да рож ныя ма дэ лі (20%). А на ўсе 

ін шыя ма дэ лі пры па дае толь кі 10% 
уся го рын ку.

Па ацэн ках экс пер та, коль касць 
ве ла ту рыс таў да ся гае ў Бе ла ру сі 
10 ты сяч ча ла век.

— Па куль гэ ты на пра мак толь-
кі фар мі ру ец ца: за апош нія га ды 
ў кра і не хоць і з'я ві лі ся зна ка выя 
ве ла марш ру ты, але ці ка васць да 
іх не па раў наль на ні жэй шая, чым 
да аў то бус ных ту раў. Звы чай на 
для ве ла ванд ро вак бе ла ру сы вы-
ка рыс тоў ва юць гор ныя або да рож-
ныя бай кі. А спе цы яль ныя ту рыс-
тыч ныя ве ла сі пе ды на бе ла рус кіх 
да ро гах су стра ка юц ца над звы чай 
рэд ка, — кан ста туе Ігар Да вы дзен-
ка. — Ра зам з тым ся род ве ла сі пе-
дыс таў у Бе ла ру сі шмат за мож ных 
лю дзей. У ад роз нен не ад Ін дыі, дзе ве ла сі пед 
час цей за ўсё вы ка рыс тоў ва юць не ба га тыя 
лю дзі, у Бе ла ру сі мож на су стрэць на ве ла да-
рож цы і біз нес ме наў, і ар тыс таў, і ме не джа раў 
ся рэд ня га і вы шэй ша га звя на.

Ці ка ва, што боль шую па ло ву ўла даль ні каў 
но вых ве ла сі пе даў скла да юць аў та ма бі ліс ты. 
Як пра ві ла, ро вар яны на бы ва юць не як аль-
тэр на ты ву ма шы не, а як да паў нен не да яе. 
І ро бяць гэ та не для та го, каб сэ ка но міць на 
па лі ве, а каб за няц ца спор там або ак тыў на 
ад па чы ваць з сям' ёй.

Бе ла русь імк лі ва ска ра чае раз рыў з вя ду чымі 
еў ра пей скі мі кра і на мі ў га лі не ве ла сі пед най мо-
ды і куль ту ры. Усё больш лю дзей вы ка рыс тоў ва-
юць ве ла сі пед у што дзён ным жыц ці. Стаў лен не 
да яго змя ня ец ца: ця пер гэ та не прос та спо саб 
баў лен ня воль на га ча су, а аба вяз ко вы ат ры бут 
зда ро ва га ла ду жыц ця.

Між ін шым, ня даў на ў Мін ску і Грод на стар та-
ваў кон курс на са мую дру жа люб ную да ве ла сі пе-
даў ар га ні за цыю «Дзе ла вы ве ла сі пед — 2014».

— Ства рэн не кам форт ных умоў для ве ла сі-
пе дыс таў — за да ча не толь кі га рад скіх ад мі-
ніст ра цый, але і ад каз насць кож най кан крэт най 

ар га ні за цыі пе рад сва і мі су пра-
цоў ні ка мі, го ра дам і на ва коль ным 
ася род дзем, — упэў не ны су пра-
цоў нік энер ге тыч най пра гра мы 
Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 
Па вел Гар бу ноў.

Дру жа люб ная да ве ла сі пе-
дыс таў ар га ні за цыя — та кая 
ар га ні за цыя, якая ства рае 
зруч ныя ўмо вы для сва іх су-
пра цоў ні каў і на вед валь ні каў-
ве ла сі пе дыс таў. Узяць удзел 
у кон кур се мо гуць ар га ні за цыі 
лю бой фор мы ўлас нас ці і ўста-
но вы аду ка цыі. 

Пе ра мож цы бу дуць вы зна чац-
ца ў на ступ ных на мі на цы ях: «Са-
мая дру жа люб ная да ве ла сі пе-
дыс таў ар га ні за цыя 2014 го да», 
«Са мая дру жа люб ная да ве ла сі-

пе дыс таў вы шэй шая і ся рэд няя спе цы яль ная 
на ву чаль ная ўста но ва», «Са мая дру жа люб ная 
да ве ла сі пе дыс таў уста но ва агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі» і «Са мая дру жа люб ная да ве ла сі пе-
дыс таў уста но ва сфе ры аб слу гоў ван ня». Ар га ні-
за цыі-пе ра мож цы бу дуць ад зна ча ны дып ло ма мі, 
пры за мі і атры ма юць ба не ры пе ра мож цаў для 
раз мя шчэн ня на сва іх рэ сур сах.

За яў кі на ўдзел у кон кур се пры ма юц ца 
да 24 лі пе ня 2014 го да на сай це кон кур су 
www.velo.ecoіdea.by.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Стыль жыц цяСтыль жыц ця  ��

ВЕ ЛА СІ ПЕД — НЕ АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА АЎ ТА МА БІ ЛЮ, 
А «ЗДА РО ВАЕ ДА ПАЎ НЕН НЕ»


