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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Ка ра ле ва Бры та ніі Лі за ве та ІІ 
збі ра ец ца на пен сію?

Бры тан ская ка ра ле ва Лі за-
ве та ІІ, якой сё ле та споў ніў ся 
91 год, праз ча ты ры га ды збі ра-
ец ца ад мо віц ца ад тро на і пе ра-
даць ка ро ну свай му сы ну прын-
цу Чарль зу. Пра гэ та па ве да мі ла 
га зе та The Mіrror са спа сыл кай 
на свае кры ні цы ў Бу кін гем скім 
па ла цы.

Вы дан не сцвяр джае, што ка-
ра ле ва ўжо па ве да мі ла пра свае пла ны бліз ка му акру жэн-
ню. Акра мя гэ та га, ужо за пу шча на пра цэ ду ра пад рых тоў кі 
не аб ход ных да ку мен таў для зме ны ма нар ха.

«Я раз маў ляў з не каль кі мі вы со ка па стаў ле ны мі пры двор-
ны мі, якія яс на да лі зра зу мець, што пад рых тоў ка да пе ра да-
чы ка ро ны пра соў ва ец ца на пе рад», — ска заў у ка мен та рыі 
Daіly Maіl афі цый ны прад стаў нік ка ра ле вы Ро берт Джоб сан. 
Ін шая кры ні ца ў Бу кін гем скім па ла цы па ве да мі ла, што «яе 
вя лі касць па мя тае пра свой уз рост і хо ча пе ра ка нац ца, што, 
ка лі на ды дзе час, пе ра да ча ка ро ны бу дзе спа кой най».

Ка ра ле ва Лі за ве та ІІ узы шла на трон у 1952 го дзе.

Сот ні па ля каў вый шлі на ак цыю пра тэс ту 
су праць маш таб на га вы ся кан ня дрэў 
у Бе ла веж скай пу шчы

Гэ та быў іх ад каз ура ду, які вы ра шыў пра вес ці ў ста ра-
жыт ным ле се на рых тоў кі драў ні ны, пі ша Assocіated Press.

Бе ла веж ская пу шча за не се ная ў спіс Су свет най спад-
чы ны ЮНЕС КА, па коль кі з'яў ля ец ца ад ным з апош ніх пер-
ша быт ных ля соў Еў ро пы. Поль скі ўрад вы ра шыў пра вес ці 
ў пу шчы ле са на рых тоў кі. Ён тлу ма чыць гэ та ба раць бой з 
жу ком-ка ра е дам. Ула ды за пэў ні ва юць, што ўсе дзе ян ні ў Бе-
ла веж скай пу шчы ма юць вы ключ на ахоў ны ха рак тар. Тым 
не менш Еў ра пей скі суд яшчэ ў лі пе ні па ста на віў не ад клад на 
спы ніць вы ся кан не дрэў. Але ўла ды кра і ны па ру шы лі прад-
пі сан не. Эко ла гі ЕС вы сту па юць су праць ле са на рых то вак.

У ня дзе лю да поль скіх ак ты віс таў да лу чы лі ся эко ла гі з 
Гер ма ніі, Ні дэр лан даў, Чэ хіі і ін шых кра ін Еў ро пы, каб су-
праць ста яць та му, што яны лі чаць раз бу рэн нем уні каль на га 
пры род на га ўчаст ка.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што поль скі ўрад мо жа за па тра-
ба ваць ад Еў ра пей скай ка мі сіі 2,5 млрд еў ра кам пен са цыі, 
ка лі Бру сель бу дзе пра цяг ваць на стой ваць на спы нен ні 
вы ся кан ня дрэў у Бе ла веж скай пу шчы.

Ад па во дак і апоў зняў у Не па ле 
за гі ну лі 70 ча ла век

У Не па ле рас це коль касць за гі ну лых ад па во дак і апоў-
зняў, да якіх пры вя лі ліў ні, што пра цяг ва юц ца апош нія тры 
дні.

Па вод ле апош ніх да ных, на ступ ствы пры род най сты хіі 
за бра лі жыц ці 70 ча ла век, ін фар муе ТАСС са спа сыл кай на 
Рэй тэр. Сты хія за кра ну ла ка ля 100 ты сяч не паль цаў. У паў-
днё вых част ках кра і ны свае да мы па кі ну лі ка ля 50 тыс. ча-
ла век, ця пер яны раз ме шча ны ў шко лах і ад мі ніст ра цый ных 
бу дын ках. Вы ра та валь ныя ка ман ды да па ма га юць за бла ка-
ва ным лю дзям на да хах да моў. Ула ды не вы клю ча юць, што 
коль касць за гі ну лых і па цяр пе лых бу дзе па вя ліч вац ца.

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

І пра хлеб, 
і пра ві до ві шчы

«Звяз да» па ці ка ві ла ся пос пе ха мі 
раз віц ця Кі раў ска га ра ё на

Кі раў скі ра ён сё ле та стаў пер шым 
«ты сяч ні кам» у Ма гі лёў скай воб лас ці 
па на ма ло це і пе ра воз цы збож жа 
ад кам бай наў. Вы со кі вы нік па ка залі 
экі паж ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Рас свет имени 
К. П. Ор лов ско го» ў скла дзе стар ша га 
кам бай не ра Іва на Са ла но ві ча 

і кам бай не ра Іва на Ба ге ля, а так са ма кі роў цы гэ тай 
жа гас па дар кі Аляк сандр Ба біч і Ге надзь Гу каў. 
На огул сель ска гас па дар чая га лі на ў ра ё не 
раз ві ва ец ца да стат ко ва імк лі ва. А яшчэ ме на ві та 
на тэ ры то рыі Кі раў шчы ны вя дзец ца ад наў лен не 
ад на го з уні каль ных па ла ца ва-пар ка вых 
комп лек саў Бе ла ру сі. Спе цы я ліс ты 
ста вяць яго на адзін уз ро вень з Ня свіж скім 
і Мір скім зам ка мі. Больш пад ра бяз на на гэ тыя 
тэ мы «Звяз да» па гу та ры ла з кі раў ні ком ра ён най 
ула ды Аляк санд рам БУ ТА РА ВЫМ.

— У апош нія га ды Кі раў скі ра ён па каз вае доб рыя 
вы ні кі ра бо ты сель ска гас па дар чай га лі ны. Сё лет ні, зда-
ец ца, не вы клю чэн не?

— Так. І тэм пы жні ва, дзе доб рыя вы ні кі па ка за лі кам бай-
не ры і кі роў цы та ва рыст ва «Рас свет имени К. П. Ор лов ско-
го», — пра мое та му па цвяр джэн не. Па ста не на 14 жніў ня 
ра ён з'яў ля ец ца лі да рам у Ма гі лёў скай воб лас ці па тэм пе 
ўбор кі збож жа вых і зер не ба бо вых. Убра на 46,6 ты ся чы 
тон (70%) пры ўра джай нас ці 37,2 ц/га (ся рэд не аб лас ны — 
35 ц/га). Кі раў скі ра ён утрым лі вае лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў 
воб лас ці па вы твор час ці ма ла ка (за 7 ме ся цаў з па чат ку 
го да вы раб ле на 31,5 ты ся чы тон), ся рэд не су тач ных пры-
баў лен нях буй ной ра га тай жы вё лы (589 гра маў), уз наў лен ні 
стат ка. Год ныя вы ні кі ёсць і ў рас лі на вод стве.

— Як у Кі раў скім ра ё не ідуць справы па рэ кан струк-
цыі ў кож най сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі ма лоч-
ната вар ных фер маў? Ці ёсць эка на міч ны эфект ад но-
вых жы вё ла га доў чых аб' ек таў?

— У кож най сель ска гас па дар чай ар га ні за цыі ра ё на пра-
ве дзе на ма дэр ні за цыя ма лоч на та вар ных фер маў, па бу да-
ва на 8 ра дзіль ных ад дзя лен няў з цэ хам су ха стой ных ка роў, 
уз ве дзе на чатыры і вя дзец ца ра бо та па рэ кан струк цыі сямі 
пра фі лак то ры яў для ўтры ман ня ма лад ня ку буй ной ра га тай 
жы вё лы ў ін ды ві ду аль ных стан ках. На бы та 12 па стэ ры за та-
раў ма ла ка. Ва ўсіх сель ска гас па дар чых ар га ні за цы ях ёсць 
кор ма раз дат чы кі-змя шаль ні кі, пра цуе 8 стан цый да кор му 
з вы ка ры стан нем гра ну ля ва ных вы со ка бял ко вых кар моў 
пра мыс ло вай вы твор час ці. Сё ле та па ча та бу даў ніц тва ма-
лоч на та вар най фер мы на 768 жы вё ла мес цаў у ад кры тым 
ак цы я нер ным та ва рыст ве «Рас свет имени К. П. Ор лов-
ско го». Эфек тыў насць вы твор час ці ма ла ка на ма лоч на та-
вар ных фер мах, аб ста ля ва ных да іль ны мі за ла мі, скла дае 
96%. Рэн та бель насць га лі ны жы вё ла га доў лі за 6 ме ся цаў 
з па чат ку го да скла ла 13,1% — гэ та плюс 7,3 пра цэнт ных 
пунк та да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да. Сё ле та ўдоі 
на ка ро ву пла ну ем атры маць больш за 6000 кі ла гра маў, 
ся рэд ня су тач ныя пры баў лен ні ў ва зе буй ной ра га тай жы-
вё лы — 700 гра маў.

— На тэ ры то рыі Кі раў ска га ра ё на вя дуц ца рэ стаў-
ра цый на-ад наў лен чыя ра бо ты пом ні ка ар хі тэк ту ры 
XVІІІ—XІX ста год дзяў Жы ліц ка га па ла ца ва-пар ка ва га 
ан самб ля. Што ўжо зроб ле на на аб' ек це і якія перс-
пек ты вы?

— Жы ліц кі па лац — гэ та наш го нар, і ён па пра ве з'яў ля-
ец ца «ар хі тэк тур най жам чу жы най» не толь кі Ма гі лёў скай 
воб лас ці, але і кра і ны. На га даю, што рэ стаў ра цый на-ад наў-
лен чыя ра бо ты па ча лі ся ў 2009 го дзе. Фі нан са ван не аб' ек та 
ажыц цяў ля ец ца са срод каў дзяр жаў най ін вес ты цый най пра-
гра мы і аб лас но га бюд жэ ту. Але мы бы лі б вель мі ўдзяч ныя 
спон са рам, ка лі б і яны пры ня лі ўдзел у фі нан са ван ні ра бот. 
Гэ та да ло б маг чы масць хут чэй да вес ці спра ву да кан ца, 
каб ту рыс ты ўба чылі гэ ты ўні каль ны комп лекс ва ўсёй кра-
се. Тыя, ка му не абы яка вая гіс то рыя род най краі ны і хто 
жа дае ўнес ці ўклад у ад наў лен не Жы ліц ка га па ла ца, 
мо гуць ска рыс тац ца даб ра чын ным ра хун кам уста но-
вы куль ту ры «Жы ліц кі гіс та рыч ны комп лекс-му зей» 
3642108762277 ААТ «АСБ Бе ла рус банк», фі лі ял №703, 
г. Баб руйск.

Рэ стаў ра цый ныя ра бо ты на аб' ек це пра вод зяц ца па-
этап на. Пер шая чар га, дзе сён ня зна хо дзіц ца «Дзі ця чая 
шко ла мас тац тваў», уве дзе на ў экс плу а та цыю 29 жніў ня 
2011 го да. Пер шы этап дру гой чар гі, пад час якой быў ад ноў-
ле ны паў днё вы ба ка вы флі гель (сён ня тут раз мя шча ец ца 
му зей), уве дзе ны ў экс плу а та цыю 20 ліс та па да 2013 го да. 
Ця пер вя дуц ца рэ стаў ра цый на-ад наў лен чыя ра бо ты трэ цяй 
чар гі — га лоў на га кор пу са і част кі паў ноч на га кры ла пад 
му зей, кар цін ную га ле рэю, біб лі я тэ ку і ін тэр' еры га лоў на га 
кор пу са. На сён няш ні дзень вы ка на на част ко вае ўзмац-
нен не пад мур ка, зроб ле на атын коў ка фа са да і ўнут ра ных 
па мяш кан няў, уста ноў ле ны вок ны, ацяп ляль ныя сіс тэ мы, 
пра ве дзе ны ін шыя ра бо ты. Чац вёр тая чар га пра ек та пра-
ду гледж вае ад наў лен не пар ку і вод най сіс тэ мы. Упэў не ны, 
што пас ля за вяр шэн ня ўсіх рэ стаў ра цый ных ра бот Жы ліц кі 
па лац ста не са праўд най ту рыс тыч най «іск рын кай» і ад ным 
з най больш па пу ляр ных у кра і не ту рыс тыч ных аб' ек таў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by



Як па ве дам ляе БЕЛ ТА, 
На тал ля Ка ча на ва ак цэн та-
ва ла ўва гу на ро лі кі раў ні коў 
ад мі ніст ра цый ра ё наў Мін ска. 
«Усе пы тан ні, якія да ты чац-
ца ра бо ты прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый, пы тан ні, ад якіх 
за ле жыць жыц цё лю дзей на 
тэ ры то ры ях, па він ны вы ра-
шац ца ад каз на і апе ра тыў-
на, — ска за ла яна. — Пра-
гноз ныя па каз чы кі ў ста лі цы 
па він ны быць за бяс пе ча ны, 
вар та рас па чаць для гэ та га 
ўсе не аб ход ныя за ха ды».

На тал ля Ка ча на ва лі-
чыць, што Мінск па ві нен 

па ка заць прык лад рэ гі ё нам 
краіны ў гэ тай пра цы. Што 
да вы ка нан ня ўста ноў ле на-
га за дан ня па пра ца ўлад ка-
ван ні на ня даў на ство ра ныя 
пра цоў ныя мес цы, то гэ тым 
трэ ба ўшчыль ную зай мац ца 
і кі раў ні кам ад мі ніст ра цый, і 
кі раў ні кам на мес цах.

«Па стаў ле на за да ча да 
1 каст рыч ні ка пры няць аб-
ноў ле ны Дэ крэт №3. Ак цэнт 
пе ра но сіц ца на мяс цо выя 
ор га ны ўла ды. Вы па він ны 
ад са чыць кож на га ча ла ве ка, 
склас ці вы ве ра ныя спі сы — 
пра па нуй це лю дзям пра цу, 

да па ма гай це ім з пра ца-
ўлад ка ван нем», — ска за ла 
На тал ля Ка ча на ва.

Мін ску да ве дзе на за дан-
не да сяг нуць у снеж ні ўзроў-
ню ся рэд няй за ра бот най 
пла ты ў 1385 бе ла рус кіх руб-
лёў. «Трэ ба не толь кі вый сці 
ў снеж ні на гэ ты па ра метр, 
але і ўтры маць яго», — пад-
крэс лі ла кі раў нік Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та.

На тал ля Ка ча на ва так-
са ма звяр ну ла ўва гу на не-
аб ход насць да шлі фа ваць 
па ра дак у Мін ску. «Да ўтры-
ман ня тэ ры то рый у цэнт ры 
ста лі цы, як па ка заў аб' езд, 
пы тан няў ня ма. Ча го не ска-
жаш пра два ро выя тэ ры то-
рыі на ўскра і нах, — кан-
ста та ва ла яна. — Усе, хто 
пры яз джае ў Мінск, ад зна-
ча юць, што го рад пры го жы 
і чыс ты. Але трэ ба па ра дак 

да шлі фа ваць — ёсць праб-
лем ныя мес цы».

Яна зра бі ла ак цэнт на 
аб' ек тах не за вер ша на га 
бу даў ніц тва. «Вазь мі це сі-
ту а цыю на кант роль — пы-
тан ні трэ ба апе ра тыў на 
вы ра шаць, за цяг ваць з гэ-
тым нель га», — па ста ві ла 
за да чу На тал ля Ка ча на ва. 
На яе дум ку, вы ка нан не 
па стаў ле ных Мін ску за дач 
рэ аль нае — па тэн цы ял у 
ста лі цы знач ны. «Па стаў-
ле на за да ча — вы кон вай-
це, да вод зьце да ла гіч на га 
за вяр шэн ня», — рэ зю ма-
ва ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та, звяр та ю чы ся да 
ўдзель ні каў на ра ды. І да да-
ла, што ў кра і не вы бу да ва-
ная нар маль ная, сур' ёз ная 
пра ца па ўсёй вер ты ка лі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ МЭ ТЫ СТА ЛІ ЦЫ
Ак цэнт на ін вес ты цы ях і рос це зар пла ты

У ня дзе лю на між на род най спе-
цы я лі за ва най вы стаў цы «ЭКС ПА-
2017» у Аста не прай шоў На цы я-

наль ны дзень Бе ла ру сі, па ве дам-

ляе прэс-служ ба Са ве та Мі ніст-

раў. На ша кра і на прад стаў ле на 

там на цы я наль ным па віль ё нам, 

яго на вед валь ні кі ў ін тэр ак тыў-

най фор ме мо гуць да ве дац ца пра 

най ноў шыя бе ла рус кія на ву ко ва-

тэх ніч ныя рас пра цоў кі, а так са ма 

пра перс пек тыў ныя ін вес ты цый-

ныя пра ек ты.

Як за явіў пад час свай го вы ступ лен-
ня на афі цый най цы ры мо ніі ад крыц ця 
На цы я наль на га дня Бе ла ру сі прэм' ер-
мі ністр на шай кра і ны Анд рэй Ка бя коў, 
наш па віль ён на гляд на дэ ман струе да-
сяг нен ні кра і ны ў роз ных сфе рах. Тут 
гос ці мо гуць па зна ё міц ца з дзей нас цю 
Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень». Акра мя гэ та га, 
у на шым па віль ё не прад стаў ле ны ўвесь 
спектр ма шы на бу даў ні чай га лі ны ай-
чын най эка но мі кі. У прэ зен та цы ях зроб-
ле ны асаб лі вы ўпор на шы ро кае вы ка-
ры стан не ІТ-тэх на ло гій. На цы я наль ны 
ка ла рыт і са ма быт насць на шай куль ту-
ры ад люст ра ва ны ў іль ня ных, ску ра ных, 
ке ра міч ных і са ла мя ных вы ра бах — у 
тым лі ку руч ной ра бо ты.

«Вы стаў кі «ЭКС ПА» — гэ та ўні каль-
ныя па сва ёй сут нас ці ме ра пры ем ствы. 

На іх дзяр жа вы на гляд на дэ ман-
стру юць да сяг нен ні ў роз ных сфе-
рах, рас каз ва юць пра на цы я наль-
ную куль ту ру, тра ды цыі, гіс то рыю. 
У сваю чар гу на вед валь ні кі ма юць 
вы дат ную маг чы масць здзейс ніць 
кру га свет нае па да рож жа за адзін 
дзень, уба чыць на ўлас ныя во чы, 
якая раз на стай ная су свет ная цы-
ві лі за цыя, якая цу доў ная на ша 
пла не та. Кан цэп цыя На цы я наль-
на га па віль ё на Бе ла ру сі па бу да-
ва на ме на ві та на гэ тых ідэ ях», — 
пад крэс ліў Анд рэй Ка бя коў.

Па сло вах прэм' е ра, асноў ная 
тэ ма ЭКС ПА-2017 у Аста не — «Энер гія 
бу ду чы ні» — вель мі ак ту аль ная для ўсёй 
Зям лі. Ён звяр нуў ува гу, што Бе ла русь, 
як і мно гія ін шыя ўдзель ні кі «ЭКСПА», 
вы бу доў вае сваю энер ге тыч ную па лі-
ты ку та кім чы нам, каб не да пус ціць не-
га тыў на га ўплы ву знеш ніх фак та раў на 
раз віц цё кра і ны. «У Бе ла ру сі на зме ну 
тра ды цый ным га зу, драў ні не і ву га лю 
па сту по ва пры хо дзяць та кія кры ні цы 
энер гіі, як ве цер, сон ца, бія па лі ва. Мы 
раз ві ва ем мір ны атам, бу ду ем у ся бе 
атам ную элект ра стан цыю, якая ста не 
ад ной з са мых су час ных і бяс печ ных 
АЭС у све це. Пе ра ка на ны, што толь-
кі су мес ны мі на ма ган ня мі мы змо жам 
за ха ваць пры род ны па тэн цы ял на шай 
пла не ты, за бяс пе чыць да ступ насць 
энер гіі бу ду чы ні для но вых па ка лен-
няў», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў.

Пад час ві зі ту ў Ка зах стан кі раў нік 
бе ла рус ка га ўра да су стрэў ся са сва ім 
ка ле гам — прэм' ер-мі ніст рам Рэс пуб лі кі 
Ка зах стан Бак ты жа нам Са гін та е вым. 
На працягу су стрэ чы бы лі аб мер ка ва-
ны ак ту аль ныя пы тан ні як двух ба ко ва-
га су пра цоў ніц тва, так і ўза е ма дзе ян ня 
ў рам ках ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў. 
Бак ты жан Са гін та еў ся род ін ша га па-
ве да міў, што рас па ча та ак тыў ная пад-
рых тоў ка ві зі ту прэ зі дэн та Ка зах ста на 
Нур сул та на На за рба е ва ў Мінск. Да ты 
па куль уз гад ня юц ца, ары ен ці ро вач на 
гэ та мо жа ад быц ца ў кан цы ліс та па да.

Кі раў ні кі ўра даў Бе ла ру сі і Ка зах ста-
на пры ня лі ўдзел у ад крыц ці вы стаў кі 
«Made іn Belarus. Astana» і ра бо ты бе ла-
рус ка-ка зах стан ска га біз нес-фо ру му.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by

Парт нё рыПарт нё ры   Кру га свет нае па да рож жа 
за адзін дзень. Пры пы нак — Бе ла русь

Як мы па ка за лі ся бе на «ЭКС ПА-2017»

Стро гае па тра ба ван не з кі раў ні коў Мін ска бу дзе за 
вы ка нан не пра гноз ных па каз чы каў па пра ца ўлад ка-
ван ні на но выя пра цоў ныя мес цы, рос це за ра бот най 
пла ты і пры цяг нен ні пра мых за меж ных ін вес ты цый. 
Пра гэ та за яві ла кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
На тал ля КА ЧА НА ВА ўчо ра на апе ра тыў най на ра дзе 
ў Мін гар вы кан ка ме.
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