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ГО РАД, У ЯКІМ — 
ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ КРА І НЫ
Спі кер верх няй па ла ты пар ла мен та 
ўзяў удзел у на ву ко вай кан фе рэн цыі
На мі ну лым тыд ні 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 пры няў удзел у VІІІ Між на род най 
на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі «Тра ды цыі 
і су час ны стан куль ту ры і мас тац тваў», 
пры мер ка ва най да 60-год дзя з дня ства рэн ня 
Ін сты ту та мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і 
фальк ло ру імя Кан дра та Кра пі вы На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Ён звяр нуў ся з ві таль ным 
сло вам да ўдзель ні каў кан фе рэн цыі, а так са ма 
ўру чыў га на ро выя гра ма ты На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі.

У мін скай га рад ской ра ту шы падчас мерапры-
емства да 950-годдзя Мінска се на тар су мес на са 
стар шы нёй Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мі рам 
Анд рэй чан кам уру чы лі га на ро выя гра ма ты На цы я -
наль на га схо ду Бе ла ру сі за слу жа ным ра бот ні кам 
го ра да. Пар ла мен та рыі так са ма пе рад алі кі раў ніц-
тву мін скіх га рад скіх Са ве та дэ пу та таў і вы ка наў ча га 
ка мі тэ та він ша валь ны ад рас. «Дзя ку ю чы са ма ад-
да най і ўпар тай пра цы мно гіх па ка лен няў Мінск 
з'яў ля ец ца ад ной з са мых да стой ных еў ра пей скіх 
ста ліц. Ба га тая гіс то рыя го ра да-ге роя да паў ня ец ца 
да гле джа ны мі зя лё ны мі тэ ры то ры я мі і жы лы мі ра ё-
на мі. Сён ня Мінск — цэнтр дзе ла во га, па лі тыч на га, 
на ву ко ва га і куль тур на га жыц ця Бе ла ру сі, дзе скан-
цэнт ра ва ны знач ны эка на міч ны і ін тэ ле кту аль ны па-
тэн цы ял кра і ны», — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

ПЛАН РА БО ТЫ 
ЗА ЦВЕР ДЖА НЫ
Ад бы ло ся па ся джэн не Са ве та 
па ўстой лі вым раз віц ці
Пад кі раў ніц твам на цы я наль на га ка ар ды на та ра 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця 
(МУР), на мес ні ка стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Мар' я ны Шчот кі най 
ад бы ло ся пер шае па ся джэн не Са ве та па 
ўстой лі вым раз віц ці.

У хо дзе ме ра пры ем ства бы лі раз гле джа ны пы-
тан ні вы бу доў ван ня «бе ла рус кай ар хі тэк ту ры» па 
да сяг нен ні МУР, між ве да мас на га ўза е ма дзе ян ня 
ў сфе ры фар мі ра ван ня на цы я наль най сіс тэ мы па-
каз чы каў для ма ні то рын гу МУР, а так са ма між на-
род на га су пра цоў ніц тва ў гэ тай сфе ры.

На цы я наль ны ка ар ды на тар пра ін фар ма ва ла 
ўдзель ні каў аб прад стаў лен ні на фо ру ме па ўстой-
лі вым раз віц ці на цы я наль на га дак ла да Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Па вы ні ках аб мер ка ван ня чле на мі Са ве-
та быў за цвер джа ны план ра бо ты на 2017 год.

У ПЕРС ПЕК ТЫ ВЕ — 
КАР ДЫЯ ЛА ГІЧ НЫ ЦЭНТР
Ві цебск на ве да лі ра сій ска-ня мец кія 
кам па ніі
У рам ках ві зі ту ў Ві цеб скую воб ласць дэ ле га цыі 
з Гер ма ніі прай шла су стрэ ча чле на Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, на ву цы, 
куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці, на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ахо вы зда роўя Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма Юрыя Дзер ка ча з прад стаў ні ка мі 
ра сій ска-ня мец кіх кам па ній.

У хо дзе пе ра га во раў аб мер ка ва на пы тан не аб 
ства рэн ні цэнт ра па ака зан ні кар дыя ла гіч най да па-
мо гі жы ха рам Мёр ска га, Брас лаў ска га, Па стаў ска-
га, Верх ня дзвін ска га, Глы боц ка га, Шар каў шчын-
ска га ра ё наў Ві цеб скай воб лас ці.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

У Бру се лі ад бы ло ся 7-е што га до вае 
па ся джэн не Кан фе рэн цыі рэ гі я наль ных 
і мяс цо вых ор га наў ула ды Ус ход ня га 
парт нёр ства (CORLEAP). Удзель ні кі 
па ся джэн ня аб мер ка ва лі 
перс пек ты вы ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва на пя рэ дад ні пя та га 
са мі ту Ус ход ня га парт нёр ства,
які ад бу дзец ца ў ліс та па дзе 2017 го да, 
а так са ма на ме ці лі асноў ныя на прам кі 
дзей нас ці CORLEAP на на ступ ныя 
два га ды.

Чар го вае па ся джэн не CORLEAP 
прай шло пад стар шын ствам стар шы-
ні па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі па рэ гі я -
наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі -
ра ван ні Аляк санд ра Па пко ва і стар шы ні 
Ка мі тэ та рэ гі ё наў Еў ра пей ска га са ю за 
Кар ла-Хай нца Лам бер ца. У цэнт ры 
ўва гі ўдзель ні каў па ся джэн ня бы лі пы-
тан ні ро лі мяс цо вых і рэ гі я наль ных ула-
даў у за бес пя чэн ні энер га эфек тыў нас-

ці, а так са ма пра соў ван ня эка на міч на га 
рос ту і за ня тас ці на мяс цо вым уз роў ні. 
Праб ле ма энер га эфек тыў нас ці, да рэ-
чы, ак ту аль ная ця пер ва ўсім све це ў 
част цы зні жэн ня шкод ных вы кі даў у 
ат мас фе ру, па вы шэн ня энер ге тыч най 
бяс пе кі дзяр жаў, а так са ма да ступ нас ці 
энер гіі для спа жыў цоў.

У сва ім вы ступ лен ні Аляк сандр Па п-
коў пад крэс ліў, што пры яры тэ там
свай го су стар шын ства ў CORLEAP бе -
ла рус кі бок вы зна чыў са цы яль на-эка-
на міч нае раз віц цё. У Бе ла ру сі ад да ец ца 
шмат ува гі ўдас ка на лен ню і рэ аль на му 
ўма ца ван ню асноў мяс цо ва га кі ра ван-
ня і са ма кі ра ван ня, па шы рэн ню пра воў 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў. Бе ла рус-
кія прад стаў ні кі рэ гі я наль ных ула даў 
ак тыў на ўдзель ні ча юць у еў ра пей скіх 
іні цы я ты вах «Мэ ры за эка на міч ны рост» 
і «Па гад нен не мэ раў па клі ма це і энер-
гіі». Во пыт раз віц ця мяс цо ва га са ма-
кі ра ван ня ў ін шых кра і нах з'яў ля ец ца 
для на шай кра і ны ці ка вым аб' ек там 

вы ву чэн ня ў мэ тах раз віц ця доб ра су-
сед скіх ад но сін. Ад на ча со ва Бе ла русь 
так са ма ад кры тая для дыя ло гу і га то-
вая па дзя ліц ца сва і мі на пра цоў ка мі ў 
гэ тай га лі не.

Удзель ні кі па ся джэн ня CORLEAP 
пры ня лі рэ ка мен да цыі да 5-га са мі-
ту Ус ход ня га парт нёр ства 2017 го да, 
а так са ма аб мер ка ва лі пры яры тэт ныя 
на прам кі да лей шай ра бо ты гэ тай ар-
га ні за цыі. Пла ну ец ца, што на ступ нае 
па ся джэн не Кан фе рэн цыі рэ гі я наль ных 
і мяс цо вых ор га наў ула ды Ус ход ня га 
парт нёр ства ад бу дзец ца 24 каст рыч ні-
ка ў Ерэ ва не.

У ад па вед нас ці з пра ві ла мі CORLEAP 
Бе ла русь у кан цы ве рас ня за кан чвае 
сваё су стар шын ства ў гэ тай ар га ні-
за цыі, якое доў жы ла ся з каст рыч ні ка 
2016 го да. На пра ця гу на ступ на га го да, 
да каст рыч ні ка 2018-га, вы кон ваць гэ-
тыя аба вяз кі бу дзе Укра і на.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Бе ла русь — Ус ход няе парт нёр ства. Бе ла русь — Ус ход няе парт нёр ства. 
Уза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тваУза е ма вы гад нае су пра цоў ніц тва

— На пра ця гу амаль ме-
ся ца больш як 380 хлоп цаў 
і дзяў чат з 15 на ву чаль ных 
уста ноў Бе ла ру сі і Ра сіі ад па-
чы ва лі на чар на мор скім уз-
бя рэж жы, а так са ма ўдас ка-
наль ва лі там сваю фі зіч ную 
пад рых тоў ку, вай ско вую 
на ву ку і дыс цып лі ну. Акра-
мя ста ліч ных су во раў цаў, у 
ва ен на-па тры я тыч ную зме-
ну тра пі лі най леп шыя вы ха-
ван цы ка дэц кіх ву чы лі шчаў з 
Ві цеб ска, Грод на, Ма гі лё ва і 
Мін ска. З Ра сіі пу цёў кі ў «Ар-
ля ня» атры ма лі су во раў цы з 
Ека ця рын бур га, Ка за ні, Пяр-
мі, Чы ты, Уль я наў ска і Гроз-
на га, ка дэ ты з Крас на да ра і 
Арэн бур га.

— Пётр Аляк се е віч, не-
каль кі га доў та му мне да-
вя ло ся асвят ляць ра бо ту 
па доб най ва ен на-па тры я -
тыч най зме ны ў Ана пе.
Як сён ня пом ню, з якім эн-
ту зі яз мам пад лет кі «гу ля-
лі» ў вай скоў цаў...

— Усе яны — па тры ё ты 
сва ёй ра дзі мы. Ва ен на-па-
тры я тыч ныя зме ны, якія ўжо 
на пра ця гу 11 га доў пра хо-
дзяць па іні цы я ты ве ка мі сіі 
Пар ла менц ка га схо ду па 
бяс пе цы, аба ро не і ба раць-
бе са зла чын нас цю Са юз най 
дзяр жа вы, да зва ля юць на-
ла дзіць шчыль ныя пра фе-
сій ныя і сяб роў скія су вя зі 
па між бу ду чай ва ен най элі-
тай Бе ла ру сі і Ра сіі. Па доб-
ныя зме ны — эта лон та го, як 
трэ ба вы хоў ваць на шу мо-
 ладзь. Вель мі доб ра бы ло б, 
каб у на ступ ным го дзе на 

ва ен на-па тры я тыч ную зме-
ну тра пі лі не толь кі су во раў-
цы, на хі маў цы і ка дэ ты, а і 
вы ха ван цы ва ен на-па тры я-
тыч ных клу баў.

— Адзін з іх — «Ру беж» 
— дзей ні чае на тэ ры то рыі 
ва шай вы бар чай акру гі...

— І я ўдзя ляю яму шмат 
ува гі. Ва ен на-па тры я тыч ны 
клуб у Круп ках быў ство ра-

ны не каль кі га доў та му. Ця-
пер ён аб' яд ноў вае ка ля 120 
школь ні каў. Пад кі раў ніц-
твам бы ло га ва ен на слу жа-
ча га, фа на та сва ёй спра вы, 
вы ха ван цы «Ру бя жа» вы ву-
ча юць гіс то рыю кра і ны, удас-
ка наль ва юць сваю фі зіч ную 
пад рых тоў ку, су стра ка юц ца 
з ва ен на слу жа чы мі, ве тэ-
ра на мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны і вай ны ў Аф га ні ста-
не. Пад лет кі вы хоў ва юц ца ў 
ду ху па тры я тыз му, ма раць 
на сіць афі цэр скія па го ны. 

Бу дзем рэа ліс та мі: не ўсе з 
іх ста нуць вай скоў ца мі. Але 
тое, што яны атрым лі ва юць 
пад час так зва ных уро каў 
муж нас ці, аба вяз ко ва спат-
рэ біц ца ім у жыц ці.

— Ад ной з па гроз на цы я -
наль най бяс пекі ра зам з
тэ ра рыз мам вы на зы ва е-
це змян шэн не ўва гі да па-
тры я тыч на га вы ха ван ня, 
зні жэн не па тры я тыч на га 
на строю. Пры гэ тым ва-
ен ныя па гро зы ста ві це на 
са мае апош няе мес ца з 
маг чы мых...

— У вы пад ку ва ен най па-
гро зы аба ро на сва ёй зям лі 
без па тры я тыч ных на стро-
яў прак тыч на не маг чы мая. 
Вось ча му так важ на сён ня 
на ўсіх уз роў нях удзя ляць 
ува гу вы ха ван ню бу ду чых 
па тры ё таў.

— Лі чы це, мож на на ву-
чыць лю біць Ра дзі му?

— Вя до ма, мож на! І каб 
лю біць сваю Ай чы ну, раз-
маў ляць на род най мо ве не 
са мае га лоў нае. Мож на ду-
маць па-анг лій ску або па-
ня мец ку і ў той жа час шмат 
ка рыс на га ра біць на сва ёй 
зям лі, пра слаў ляць яе. Праў-
да, у апош ні час ва ен на-па-
тры я тыч нае вы ха ван не ў нас 
«куль гае». І не та му, што мы 
неш та ня пра віль на ро бім, 
прос та час ця пер ін шы. Ка-

лі я ву чыў ся ў 8—9-м кла сах, 
усе мае ад на клас ні кі ха це лі 
па сту паць у ва ен ныя ву чы лі-
шчы, ма ры лі пай сці ў ар мію. 
Гэ та бы ло свя тое! Ця пер жа 
боль шасць ма ла дых лю дзей 
ду мае, як «ад ка сіць» ад служ-
бы ў вой ску. Ад куль у іх та кі 
стэ рэа тып пра ар мію? Я лі чу, 
што ўсе вы то кі — у вы ха ван ні, 
у пер шую чар гу баць коў скім. 
Мно гія ўжо з са ма га дзя цін-
ства на цэль ва юць сва іх на-
шчад каў на тое, што ву чыц ца 
ў Анг ліі ці дзесь ці яшчэ за мя-
жой больш прэ стыж на. Пра 
які па тры я тызм у та кіх сем' ях 
мо жа іс ці га вор ка? Праў да, 
пад час ва ен на-па тры я тыч-
най зме ны я пе ра ка наў ся, 
што не ўсё стра ча на.

— У пер шым чы тан ні 
ўне се ны зме ны ў За кон 
«Аб ба раць бе з тэ ра рыз-
мам», над якім вы ак тыў-
на пра цу е це. На гэ та пад-
штурх ну лі тыя тра гіч ныя 
па дзеі, якія ў апош ні час 
ад на за ад ной ус ка лых ва-
юць увесь свет?

— На ця пе раш ні мо мант 
у нас дзей ні чае За кон «Аб 
ба раць бе з тэ ра рыз мам» 
2002 го да. Але час ідзе, свет 
ус ту піў у эпо ху гла ба лі за цыі. 
З'яў ля юц ца но выя па гро зы і 
ры зы кі. Та му на спе ла не аб-
ход насць унес ці да паў нен ні і 
зме ны ў за кон. Без умоў на, з 
улі кам між на род най прак ты кі. 
Най больш ак ту аль нае — вы-
зна чэн не тэр мі на «кры тыч на 
важ ныя аб' ек ты». Гэ та не аба-
вяз ко ва аб' ек ты аба рон най 
пра мыс ло вас ці. Гэ та ар га ні-
за цыі, а іх у кра і не на ліч ва ец-
ца звыш 500, якія най больш 
па ды хо дзяць для здзяйс нен ня 
тэ ра рыс тыч на га ак та. Акра мя 
та го, у за ко на пра ек це раз мя-
жоў ва юц ца функ цыі пра ва-
ахоў ных ор га наў па ажыц цяў-
лен ні ба раць бы з тэ ра рыз мам, 
удас ка наль ва ец ца ме ха нізм 
пры знан ня ар га ні за цыі тэ ра-
рыс тыч най.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

УРО КІ МУЖ НАС ЦІ І ЛЮ БО ВІ
Зні жэн не ўва гі да па тры я тыч на га вы ха ван ня па гра жае на цы я наль най бяс пе цы кра і ныЗні жэн не ўва гі да па тры я тыч на га вы ха ван ня па гра жае на цы я наль най бяс пе цы кра і ны

Дня мі дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, член 
Па ста ян най ка мі сіі па на цы я наль най 
бяс пе цы Пётр АТРО ШЧАН КА 
вяр нуў ся з ва ен на-па тры я тыч най 
зме ны на ву чэн цаў су во раў скіх і 
ка дэц кіх ву чы лі шчаў Бе ла ру сі і Ра сіі, 
якая пра хо дзі ла ва Усе ра сій скім 
дзі ця чым цэнт ры «Ар ля ня», што 

ў Крас на дар скім краі. Вя до ма, пар ла мен та рый там не 
ад па чы ваў. Уба ча нае яго на столь кі ўра зі ла, што сва і мі 
дум ка мі вы ра шыў па дзя ліц ца з чы та ча мі «Звяз ды».


