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У лі ку га на ро вых і, без у-

моў на, са мых ча ка ных гас-

цей на свя це бы ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та На тал ля КА ЧА НА ВА. 

Яна ж — зям ляч ка: на ра дзі-

ла ся ў По лац ку, ву чы ла ся 

ў На ва по лац кім по лі тэх ніч-

ным ін сты ту це. У 2007—

2014 га дах бы ла мэ рам 

На ва по лац ка.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па ці ка віў ся ў На тал лі Іва наў-

ны, на коль кі, на яе по гляд, 

ад роз ні ва ец ца го рад праз 

10 га доў з та го ча су, як тут 

свят ка ва лі 50-ы дзень на ра-

джэн ня.

— А вы ве да е це, ад-

роз ні ва ец ца! Стаў больш 

пры го жы, улад ка ва ны. 

Кож ны год пра гэ та мож на 

га ва рыць, бо ён са праў ды 

ды на міч на раз ві ва ец ца. 

І кож ны год тут неш та змя-

ня ец ца. Я ду маю, што яго 

най леп шая перс пек ты ва 

яшчэ на пе ра дзе! — упэў-

не на яна.

На тал ля Ка ча на ва, він-

шу ю чы га ра джан, за чы-

та ла пры ві тан не кі раў ні-

ка дзяр жа вы Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі. У ім ад зна ча-

 ец ца, што дзя ку ю чы кар-

 пат лі вай і сум лен най пра-

цы жы ха роў го рад стаў 

буй ным пра мыс ло вым і 

куль тур ным цэнт рам, з 

ма гут ным эка на міч ным 

і ін тэ ле кту аль ным па тэн-

цы я лам. Прэ зі дэнт вы ка-

заў шчы рую па дзя ку ўсім, 

хто ства раў го рад і ды на-

міч на раз ві вае яго сён ня. 

«Хай і на да лей гіс то рыя 

На ва по лац ка скла да ец ца з 

ва шых доб рых спраў і пра-

цоў ных здзяйс нен няў», — 

па жа даў у він ша ван ні кі-

раў нік дзяр жа вы.

Аса біс та Прэ зі дэнт кла-

по ціц ца аб раз віц ці го ра да 

наф та пе ра пра цоў шчы каў. 

У сва ім Ука зе (№ 220 ад 

5 чэр ве ня 2018 го да) Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ў лі ку ін-

шых да ру чыў на ва по лац-

кай га рад ской і ві цеб скай 

аб лас ной ула дзе да кан ца 

бя гу ча га го да рэ кан стру я -

ваць па лац для за ня ткаў

спор там на лё дзе і па бу-

да ваць ля до вую пля цоў ку 

пад да хам для трэ ні ро вак. 

Ві цэ-прэм' ер Ула дзі мір 

СЯ МАШ КА па ве да міў, што 

ў на ступ ным го дзе па він ны 

за вяр шыць ма дэр ні за цыю 

га лоў на га ў го ра дзе прад-

пры ем ства — «Наф та н». 

Маш таб ная ма дэр ні за цыя 

доў жыц ца ка ля шас ці га-

доў. І ўжо зроб ле на больш 

за па ло ву з за ду ма на га. 

Агуль ны аб' ём ін вес ты цый 

скла дае больш за 1 міль-

ярд 640 міль ё наў до ла раў.

— Гэ тыя срод кі да зво ляць 

да сяг нуць уз роў ню глы бі ні 

пе ра пра цоў кі «чор на га зо ла-

та» да 90—92 %. Ін вес ты цыі 

на кі ру юць і на ма дэр ні за цыю 

«Па лі мі ра». А па куль што ро-

біц ца рас пра цоў ка тэх ні ка-

эка на міч на га аб грун та ван-

ня, — ска заў ён.

На мес нік стар шы ні ўра-

да, раз ва жа ю чы пра раз-

віц цё го ра да-юбі ля ра, на-

зваў у якас ці «ла ка ма ты-

ва», які па ско рыць пра цэс, 

наф та хі міч ны клас тар. Мі-

ну лай во сен ню ад па вед нае 

па гад нен не аб яго ства рэн-

ні пад пі са лі кі раў ні кі гар-

вы кан ка ма, «Наф та на» і 

По лац ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та. Дзя ку ю чы 

клас та ру на ву коў цы, вы-

клад чы кі, сту дэн ты і пра-

мыс ла ві кі змо гуць больш 

плён на су пра цоў ні чаць.

На свя точ ныя ме ра пры-

ем ствы прый шлі па гля-

дзець дзя сят кі ты сяч га ра-

джан і гас цей го ра да. За-

пом ніц ца тэ ат ра лі за ва ны 

па рад-шэс це. Па пад лі ках 

ар га ні за та раў, сё ле та быў 

уста ля ва ны рэ корд, бо ў 

ак цыі бра лі ўдзел ка ля трох 

ты сяч га ра джан. Яны прад-

ста ві лі гле да чам «ве хі» 

ста наў лен ня і раз віц ця 

го ра да. Гле да чы ўба чы лі 

«жы вую гіс то рыю». На-

прык лад, як пер ша бу даў-

ні кі (так з па ва гай тут на-

зы ва юць ства раль ні каў 

го ра да) жы лі ў па лат цы. 

Пра дэ ман стра ва лі тое, як 

раз ві ваў ся го рад на пра ця-

гу роз ных дзе ся ці год дзяў.

На свя це мож на бы ло 

ку піць су ве ні ры ў ра мес ні-

каў, уба чыць па ка заль ныя 

вы ступ лен ні май строў, на-

прык лад адзін пры да па-

мо зе бен за пі лы вы ра заў 

скульп ту ру. Мож на бы ло па-

на зі раць і за вы ступ лен нем 

ама та раў, за хоп ле ных гіс та-

рыч най рэ кан струк цы яй.

Увесь дзень у го ра-

дзе пра ца ва лі ганд лё выя 

пунк ты, пля цоў кі для за баў 

дзят вы.

***

По бач з эпі цэнт рам га-

лоў ных па дзей свят ка ван ня, 

на по шце, «Звяз да» так са-

ма ві та ла гас цей. Су пра цоў-

ні цы паш то ва га ве дам ства 

і рэ дак цыі рас каз ва лі пра 

«Звяз ду». Пра па ноў ва лі 

афор міць пад піс ку. Усім, 

хто па жа даў пад пі сац ца на 

най ста рэй шую дзяр жаў ную 

бе ла рус ка моў ную га зе ту 

кра і ны, га ран та ва лі ўру чэн-

не фір мен ных пры зоў. І гэ та 

ўжо на ша даў няя тра ды цыя. 

А ў якас ці да дат ко ва га «бо-

ну су» час та ва лі цу кер ка мі.

Пры ем на, што на ша га-

зе та для мно гіх ту тэй шых 

жы ха роў на са мрэч ста ла, як 

у дэ ві зе рэ дак цыі: «Род най 

га зе тай на род най мо ве».

Свя та На ва по лац ка за-

вяр шы ла ся кан цэр там і шы-

коў ным фе ер вер кам. Але не 

скон чы ла ся, бо бы ло ці ка ва 

лю дзям роз ных па ка лен няў 

і ў на ступ ны дзень.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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СА СВЯ ТАМ, НА ВА ПО ЛАЦК!

 Да тэ мы
У На ва по лац ку ў ме жах праф са юз най ак цыі 

«Мы — ра зам!» прай шоў свя точ ны кан цэрт.

Па тра ды цыі ў пра ек це пры ня лі ўдзел ама тар скія 

твор чыя ка лек ты вы, фі на ліс ты рэс пуб лі кан ска га праф-

са юз на га кон кур су «Но выя ім ёны Бе ла ру сі», зор кі бе-

ла рус кай эст ра ды. Да рэ чы, сё ле та праф са юз ны пра ект 

«Мы — ра зам!» пра хо дзіць пад дэ ві зам «З вя лі кай 

лю боўю да ма лой ра дзі мы», і гэ та адзі ная ак цыя та ко га 

кштал ту і ахо пу ў кра і не.

Як на га да лі ў ФПБ, з 2015 го да на род на-па тры я тыч-

ная ак цыя на вед вае га ра ды і ра ё ны кра і ны, уша ноў вае 

пра цоў ныя ды нас тыі, ма ла дых спе цы я ліс таў прад пры-

ем стваў і іх на стаў ні каў. За тры га ды ў 151 кан цэр це 

ак цыі «Мы — ра зам!» пры ня лі ўдзел звыш 250 ты сяч 

ча ла век. Па ін фар ма цыі на цы я наль на га пра фцэнт ра, 

сё ле та за пла на ва на 25 кан цэр таў. Іх ад мет насць у 

яр кай ані ма цый най част цы, якая ідзе па ра лель на з 

кан цэр там. Гэ та і спар тыў ныя спа бор ніц твы, і ак тыў ныя 

зо ны ад са цы яль ных парт нё раў. На ступ ныя кан цэр ты 

ад бу дуц ца ў чэр ве ні ў Стоўб цах і Ча ву сах.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ба кі так са ма пад пі са лі да ку-

мен ты аб раз віц ці су пра цоў ніц тва 

ў ін шых сфе рах. У пры ват нас ці, за-

клю ча на між ура да вае па гад нен не 

аб тэх ні ка-эка на міч най да па мо зе, 

ра мач нае па гад нен не аб вы дзя-

лен ні Бе ла ру сі льгот на га крэ ды ту 

для рэа лі за цыі за ключ на га эта пу 

ар га ні за цыі вы со ка тэх на ла гіч най 

аг ра пра мыс ло вай вы твор час ці 

поў на га цык ла, ме ма ран дум па між 

Мі ніс тэр ствам эка но мі кі Бе ла ру сі і 

Дзяр жаў ным агенц твам між на род-

на га раз віц ця і су пра цоў ніц тва Кі-

тая аб су пра цоў ніц тве па раз віц ці 

ча ла ве ча га па тэн цы я лу.

«Нас вель мі ра дуе, што мы без-

ага во рач на пад трым лі ва ем адзін 

ад на го ў лю бой сі ту а цыі. Ні ко лі не 

агляд ва ем ся на рэ ак цыю і мер ка-

ван ні ін шых, ка лі раз мо ва ідзе аб 

не за леж нас ці і су ве рэ ні тэ це дзяр-

жаў. Упэў не ны, што з моц ным 

Кі та ем бу дзе моц най і Бе ла русь, 

якая з'яў ля ец ца ва шым вер ным 

са юз ні кам», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы.

У сваю чар гу Сі Цзінь пін ад-

зна чыў ак тыў ны ўдзел Бе ла ру сі ў 

са мі тах Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва. Ён пад крэс ліў 

га тоў насць Кі тая заў сё ды быць 

на дзей ным сяб рам і парт нё рам 

Бе ла ру сі. «Мы га то вы спа лу чыць 

на ша раз віц цё з раз віц цём Бе ла-

ру сі», — ска заў Стар шы ня КНР.

Сі Цзінь пін так са ма ўспом ніў 

сваю пер шую су стрэ чу з Аляк санд-

рам Лу ка шэн кам. «Мы з пер ша га 

мо ман ту зна ём ства, як даў нія сяб-

ры. Мы ўвесь час звя ра ем га дзін-

ні кі па пы тан нях раз віц ця ад но сін, 

тэ ма ты цы, якая ўяў ляе ўза ем ны 

ін та рэс, па ста ян на на да ём но вы 

ім пульс раз віц цю двух ба ко вых 

ад но сін. Я га то вы і ў да лей шым 

пад трым лі ваць та кія цес ныя кан-

так ты», — за явіў лі дар Кі тая.

Наша пазіцыя ў ШАС
Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

вы сту піў і пад час па ся джэн ня Са-

ве та кі раў ні коў дзяр жаў Шан хай-

скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што Бе ла русь ба чыць у ШАС ар га-

ні за цыю, якая па він на ўнес ці свой 

важ кі ўклад у пе ра мо гу раз важ лі-

вас ці ў між дзяр жаў ных ад но сі нах. 

«Ва ро жасць і кан фран та цыя 

вя дуць да рос ту на пру жа нас ці, 

уз ні кае не бяс пе ка сур' ёз ных кан-

флік таў з не прад ка заль ны мі вы ні-

ка мі. У гэ тых аб ста ві нах Бе ла русь 

ба чыць у ШАС ар га ні за цыю, якая 

па він на ўнес ці свой важ кі ўклад у 

за бес пя чэн не шмат ба ко вай бяс пе-

кі, аба ро ну між на род ных нор маў і 

пра ві лаў, пе ра мо гу раз важ лі вас ці 

ў між дзяр жаў ных ад но сі нах», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў 

ува гу, што на фо не но вых хваль 

пра тэк цы я ніз му ў су свет ным ганд-

лі, якія пра ма ці ўскос на за кра на-

юць прак тыч на ўсе дзяр жа вы, што 

ўдзель ні ча юць у са мі це, уз ні кае пра-

мая па гро за ўцяг ван ня ў ганд лё выя 

вой ны. «Та му для ўсіх нас вель мі 

ак ту аль ным з'яў ля ец ца пры няц-

це су мес ных мер, на кі ра ва ных на 

ўма ца ван не су свет най ганд лё вай 

сіс тэ мы шля хам вы ка ры стан ня маг-

чы мас цяў Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва ў эка на міч най сфе-

ры», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма пра-

па на ваў ства рыць ІТ-эка сіс тэ му 

ШАС. «Пра па ную ўсім нам су мес на 

па ду маць над ства рэн нем агуль най 

элект рон най плат фор мы, ска жам, 

«ІТ-эка сіс тэ мы ШАС», якая аб' яд-

нае ў са бе маг чы мас ці элект рон ных 

СМІ, са цы яль ных се так, элект рон-

на га ганд лю і шмат ін ша га», — ска-

заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. 

Па вод ле яго слоў, гэ та дасць маг-

чы масць уз мац ніць ка а пе ра цыю, 

па вы сіць кан ку рэн та здоль насць 

на цы я наль ных эка но мік ва ўмо вах 

гла баль на га све ту. «А так са ма да-

па мо жа нам га ран та ваць бяс пе ку 

на шых кра ін», — ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Так са ма вар та за дзей ні чаць 

маг чы мас ці Бе ла ру сі для ўма ца-

ван ня хар чо вай бяс пе кі кра ін — 

удзель ніц ар га ні за цыі. «Бе ла русь 

— кра і на з тра ды цый на моц ным 

і эфек тыў ным аграр ным сек та-

рам, вы со ка тэх на ла гіч ны мі вы-

твор час цю і сель ска гас па дар чым 

ма шы на бу да ван нем. Пра па ну ем 

за дзей ні чаць маг чы мас ці на шай 

дзяр жа вы па па стаў ках пра дук цыі 

ўсіх гэ тых га лін для ўма ца ван ня 

хар чо вай бяс пе кі ШАС», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён звяр нуў ува гу, што пас ля 

ўступ лен ня ў 2017 го дзе Ін дыі і 

Па кі ста на ў Шан хай скую ар га-

ні за цыю су пра цоў ніц тва яе пра-

сто ра па шы ры ла ся прак тыч на да 

чвэр ці тэ ры то рыі зям ной су шы, 

на якой пра жы вае амаль па ло ва 

на сель ніц тва све ту. У гэ тых умо-

вах паў на цэн ная за бяс пе ча насць 

пра дук та мі хар ча ван ня з'яў ля ец ца 

най важ ней шым фак та рам да лей-

ша га пра цві тан ня ШАС і ўма ца ван-

ня бяс пе кі ў гэ тым вя лі кім рэ гі ё не, 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

пра па на ваў ства рыць спе цы я лі за-

ва ную экс па зі цыю «Аг ра ШАС» на 

між на род ным фо ру ме аг ра ры яў 

«Бе ла гра», які што год пра хо дзіць 

у Мін ску. Ён за пра сіў паў дзель ні-

чаць у ёй у 2019 го дзе ўсіх сяб роў 

і парт нё раў па ар га ні за цыі.

***

На па лях са мі ту ад бы ла ся су-

стрэ ча кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр-

жа вы з Прэ зі дэн там Ман го ліі Халт-

ма гій нам Ба тул гам. Пад час яе 

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што 

Бе ла русь га то ва ства раць у Ман го-

ліі вы со ка пра дук цый ныя прад пры-

ем ствы і вы твор час ці бе ла рус кай 

тэх ні кі. Ба кі аб мер ка ва лі маг чы мае 

су пра цоў ніц тва ў ства рэн ні ма лоч-

най вы твор час ці, а так са ма ў сфе-

ры аў та ма біль най і сель ска гас па-

дар чай тэх ні кі, сель ска гас па дар чай 

пра дук цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за пра сіў Халт ма гій на Ба тул гу на-

ве даць Бе ла русь.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі су стрэў ся і з 

Прэ зі дэн там Іра на Ха са нам Раў ха-

ні, з якім аб мер ка ваў праб лем ныя 

пунк ты су пра цоў ніц тва па між на-

шы мі кра і на мі.

Паводле БелТА.

НО ВЫ ІМ ПУЛЬС РАЗ ВІЦ ЦЮ АД НО СІН Пар ла менц кі Пар ла менц кі   
дзён нікдзён нік

РА БО ТЫ 
ХО ПІЦЬ 
УСІМ

У Бе ла ру сі зна хо дзіц ца 
пар ла менц кая 
дэ ле га цыя Ін дыі

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула-

дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА на су стрэ чы з 

дэ ле га цы яй Ін дыі на ча ле са спі ке рам 

Лок Са бхі (ніж няй па ла ты) пар ла мен-

та Су міт рай МА ХА ДЖАН, за зна чыў: 

«Мы лі чым, што і ў Бе ла ру сі, і ў Ін-

дыі ёсць вель мі вя лі кі не рэа лі за ва ны 

па тэн цы ял па мно гіх кі рун ках. Перш 

за ўсё, гэ та, вя до ма, ганд лё ва-эка-

на міч нае і ін вес ты цый нае су пра цоў-

ніц тва. Той та ва ра аба рот, які ў нас 

да сяг ну ты за 2017 год, — 455 млн 

до ла раў, не ад па вя дае па тэн цы я лу 

на шых дзяр жаў».

Та му, да даў ён, Бе ла русь у пер-

шую чар гу за ці каў ле на ў рэа лі за цыі 

тых пра ек таў, якія бы лі на ме ча ны да 

за сва ен ня пад час ві зі ту Прэ зі дэн-

та ў Ін дыю, так са ма ёсць ці ка васць 

да пры хо ду за меж ных ін вес ты цый 

у Бе ла русь. Ула дзі мір Анд рэй чан ка 

пра па на ваў ка ле гам вы ка рыс тоў-

ваць на шу кра і ну ў якас ці пля цоў кі 

для вы ха ду пра дук цыі Ін дыі на рын кі 

ЕС і ЕА ЭС.

На дум ку спі ке ра, у нас зу сім не 

рэа лі за ва ны па тэн цы ял між рэ гі я-

наль на га су пра цоў ніц тва, не ка жу чы 

ўжо пра на ву ку, куль ту ру, ту рызм і 

аду ка цыю. «Тут не па ча ты край ра-

бо ты», — рэ зю ма ваў ён.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

пад крэс ліў: у на шай кра і не раз ліч ва-

юць, што гэ ты ві зіт ад крые но вую ста-

рон ку ў між пар ла менц кіх ад но сі нах, 

бу дзе са дзей ні чаць да лей ша му ўма-

ца ван ню друж бы, уза е ма ра зу мен ня, 

раз віц цю су пра цоў ніц тва ў роз ных 

га лі нах — ад эка но мі кі і ганд лю да 

куль ту ры і на ву кі.

У за вяр шэн ні су стрэ чы ба кі пад-

пі са лі Па гад нен не аб су пра цоў ніц тве 

па між Па ла тай прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду Бе ла ру сі і Лок Са бхай 

пар ла мен та Ін дыі.

***

Паз ней з ін дый скай дэ ле га цы яй на 

ча ле з Су міт рай Ма ха джан су стрэў-

ся стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл 

МЯС НІ КО ВІЧ.

Па вы ні ках пе ра га во раў бе ла рус-

кі се на тар ад зна чыў, што су стрэ ча 

атры ма ла ся кан струк тыў най, ба кі 

імк нуц ца ў поў ным аб' ёме вы кон ваць 

да моў ле нас ці.

Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў ува гу, 

што раз ві ва ец ца ін вес ты цый нае су-

пра цоў ніц тва. Дзя ку ю чы кан так там 

на вы шэй шым уз роў ні, а так са ма 

пар ла менц ка му вы мя рэн ню, уста ля-

ва лі ся ад но сі ны да ве ру, та му ін вес-

та ры з Ін дыі пры хо дзяць у Бе ла русь і 

пра цу юць над су мес ны мі пра ек та мі.

Яшчэ ба кі аб мер ка ва лі та кія кі рун-

кі, як но выя тэх на ло гіі і ма ла дзёж-

ныя пра ек ты. «На ват аб мяр коў ва лі 

пра ект маг чы ма га ства рэн ня ін дый-

ска-бе ла рус ка га філь ма», — ска заў 

Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Акра мя та го, се на тар агу чыў ідэю, 

што ў Бе ла ру сі мо жа з'я віц ца «дру гі 

Вя лі кі ка мень» — у Ар шан скім ра-

ё не. На яго дум ку, гэ та мо жа стаць 

уні каль ным пра ек там, ад па вед ная ці-

ка васць ёсць. Вя лі кая гру па біз нес ме-

наў з Ін дыі ўжо пры яз джа ла ў на шу 

кра і ну, каб па гля дзець, якія пра ек ты 

ў рам ках гэ та га клас та ра мож на рэа-

лі за ваць.

У за вяр шэн не су стрэ чы Су міт ра 

Ма ха джан па кі ну ла за піс у кні зе га на-

ро вых гас цей Са ве та Рэс пуб лі кі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



У ад ным з са мых ма ла дых га ра доў кра і ны, На ва-

по лац ку, у мі ну лую су бо ту ад свят ка ва лі 60-годдзе 

за сна ван ня. Гэ та ня шмат. Але На ва по лацк за гэты 

час да сяг нуў мно га га. У пры ват нас ці, аб' ём вы-

твор час ці пра мыс ло вай пра дук цыі ў На ва по лац ку 

скла дае па ло ву ад агуль на га аб' ёму Ві цеб скай воб-

лас ці. Тут зна хо дзяц ца ай чын ныя гі ган ты «Наф-

тан» і «Па лі мір», якіх доб ра ве да юць да лё ка за 

ме жа мі Бе ла ру сі.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


