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Но выя лю дзі з'я ві лі ся не толь кі 

ў кі раў ніц тве мяс цо вых вы ка-

наў чых і рас па рад чых ор га наў, 

дып прадс таў ніц тве і рэс пуб лі-

кан скіх ор га нах дзяр жаў на га 

кі ра ван ня, але і ў кі раў ніц тве 

важ ных ар га ні за цый, вы шэй-

шых на ву чаль ных уста ноў і 

На цы я наль най ака дэ міі на-

вук.

ЗМЕ НЫ Ў МЯС ЦО ВАЙ 
ВЕР ТЫ КА ЛІ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзгад-

ніў пры зна чэн не Ві та ля Ку ла ка на 

па са ду стар шы ні Жа бін каў ска га 

рай вы кан ка ма. Ра ней ён з'яў ляў ся 

стар шы нёй ка мі тэ та па сель скай 

гас па дар цы і хар ча ван ні Брэсц ка-

га абл вы кан ка ма.

На па са ду стар шы ні Пру жан ска-

га рай вы кан ка ма ўзгод не ны Юрый 

Бі сун, які ра ней пра ца ваў стар шы-

нёй Іва наў ска га рай вы кан ка ма. 

У сваю чар гу, гэ тую па са ду за няў 

Ана толь Тка чук, на мес нік стар шы-

ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па дзяр жаў ным бу даў-

ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і 

рэг ла мен це.

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся, 

для ча го па трэб на ра та цыя стар-

шы ні з ад на го рай вы кан ка ма ў ін шы 

рай вы кан кам. Кі раў нік Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на-

ва ад зна чы ла, што гэ та пы тан не 

аб мяр коў ва ла ся з гу бер на та рам 

Брэсц кай воб лас ці, і аха рак та ры-

за ва ла Юрыя Бі су на як моц на га кі-

раў ні ка, во пыт яко га сён ня па трэб-

ны ў Пру жа нах для та го, каб ра ён 

раз ві ваў ся больш ды на міч на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пы таў 

пра сі ту а цыю ў Брэсц кай воб лас-

ці па сель скай гас па дар цы. Ві таль 

Ку лак да ла жыў, што ра бо ты на 

пло шчах, за пла на ва ных пад сяў бу 

яра вых куль тур, у цэ лым па воб-

лас ці за вер ша ны (з улі кам умоў 

на двор'я). Ужо пры сту пі лі да на-

рых тоў кі кар моў, рых ту юць сві рэ-

пі цу і азі мае жы та на сі лас. Што 

да ты чыц ца тра вя ных кар моў, з-за 

ўмоў на двор'я яны яшчэ не на рас лі, 

лі та раль на з на ступ на га тыд ня пла-

ну юць па чаць на рых тоў ку.

Так са ма бе ла рус кі лі дар па ці ка-

віў ся сі ту а цы яй у воб лас ці ў рас-

лі на вод стве. Яго пра ін фар ма ва лі, 

што бы лі скла да нас ці па віль га ці, 

але сі ту а цыя па пра ві ла ся дзя ку ю чы 

даж джам на тэ ры то рыі ўся го рэ гі-

ё на. Да та го ж спе цы я ліс ты свое-

ча со ва рэ агу юць на сі ту а цыю — 

дзесь ці пе ра сей ва юць, каб кож ны 

гек тар зям лі вы ка рыс тоў ваў ся мак-

сі маль на пра дук цый на. Прэ зі дэнт 

звяр нуў ува гу, што з мі ну ла га го да 

бы лі зроб ле ны вы сно вы, та му за 

гэ ты і, маг чы ма, бу ду чы год трэ ба 

ад на віць за па сы кар моў і збож жа. 

«Трэ ба, каб бы лі за па сы. Усё мо жа 

быць, клі мат па мя няў ся», — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы і да даў, 

што трэ ба адап та вац ца і шу каць но-

выя куль ту ры для атры ман ня эка на-

міч най эфек тыў нас ці.

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа-

вы думае аб тым, што, мо жа, нам 

і не вар та фар сі ра ваць па ве лі чэн-

не вы твор час ці мя са і ма ла ка, та-

му што пра даць яго не так прос та. 

Без умоў на, ка лі бу дзе вя лі кі по пыт 

у све це, то асоб ныя па зі цыі (сві ні-

на, птуш ка) мож на бу дзе на рас ціць. 

Па куль жа ві да воч на, што на тра ды-

цый ных рын ках для Бе ла ру сі пра-

ца ваць скла да на. «Гэ та сур' ёз ныя 

пы тан ні, і нам трэ ба сур' ёз на аб-

мяр коў ваць на ўз роў ні ўра да гэ тую 

праб ле му, — ска заў Прэ зі дэнт.

Так са ма бе ла рус кі лі дар на га даў 

пры сут ным, што ў Бе ла ру сі — два 

па лі тыч ныя га ды, час вы бар чых 

кам па ній. Гэ тым зай ма юц ца ў тым 

лі ку і стар шы ні рай вы кан ка маў. Па-

вод ле яго слоў, трэ ба, каб усё прай-

шло год на, умо вы для гэ та га ёсць.

НО ВЫЯ КІ РАЎ НІ КІ 
Ў АР ГА НІ ЗА ЦЫ ЯХ

На па са ду стар шы ні Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га кан цэр на па вы твор-

час ці і рэа лі за цыі та ва раў лёг кай 

пра мыс ло вас ці бе ла рус кі лі дар уз-

гад ніў пры зна чэн не Тац ця ны Лу гі-

ной. Да гэ та га яна пра ца ва ла ге не-

раль ным ды рэк та рам ААТ «Пін скае 

пра мыс ло ва-ганд лё вае аб' яд нан не 

«Па лес се».

Што да ты чыц ца зга да на га кан-

цэр на, то бе ла рус кі лі дар ад зна-

чыў, што сён ня на ша кра і на, якая 

ў са вец кія ча сы ва ло да ла раз ві той 

лёг кай пра мыс ло вас цю, уво зіць 

«роз на га ро ду рыз зё» з-за мя жы, 

па коль кі са ма вы раб ляць не мо жа.

«Вядома, будзе няпроста пад-

няць гэты пласт, але вы заўсёды 

можаце разлічваць у тым ліку і на 

маю падтрымку», — падкрэсліў 

Аляксандр Лукашэнка і заклікаў 

агучваць праблемы, у тым ліку 

паведамляць у Адміністрацыю 

Прэзідэнта.

Ге не раль ным ды рэк та рам ААТ 

«Мін скі аў та ма біль ны за вод» — кі-

ру ю чая кам па нія хол дын га «БЕЛ-

АЎ ТА МАЗ» стаў Ва ле рый Іван ко віч, 

ра ней — ге не раль ны ды рэк тар ААТ 

«АМКА ДОР».

Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў пры-

зна чэн не Ры го ра Івань ко ва на па-

са ду ге не раль на га ды рэк та ра ААТ 

«Кі ру ю чая кам па нія хол дын га» Лід-

сель маш». Да гэ та га ён уз на чаль-

ваў вы твор чае ўні тар нае прад пры-

ем ства «Амка дор-ДОМЗ».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка-

віў ся, ці не асла біць «АМКА ДОР» 

пе ра вод двух яго моц ных су пра цоў-

ні каў. На тал ля Ка ча на ва ад зна чы-

ла, што на гэ тым прад пры ем стве 

доб рая пе ра ем насць, та му за ме на 

ёсць. Прэ зі дэнт пад крэс ліў не аб ход-

насць ра та цыі, каб лю дзі ўжы ва лі 

свой во пыт на роз ных па зі цы ях.

МАЗ, Бе лАЗ і МТЗ Прэ зі дэнт на-

зваў тва рам на шай кра і ны і тва рам 

бе ла рус ка га аў та ма бі ле бу да ван-

ня. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 

анан са ваў свой ві зіт на МАЗ у гэ тым 

го дзе.

Аляк сей Куш на рэн ка стаў ге не-

раль ным ды рэк та рам дзяр жаў на га 

вы твор ча га аб' яд нан ня па па лі ве і 

га зі фі ка цыі «Бел па лі ва газ», да гэ-

та га ён уз на чаль ваў «Ма гі лёў абл-

газ». Прэ зі дэнт ад зна чыў, што тут 

асаб лі вых праб лем ня ма, прос та 

па трэб ны па ра дак і ар га ні за цыя. 

Ён за клі каў не губляць не аб ход нае, 

ад нак не тры маць ліш няе.

Аляк сандр Даў га ла стаў ге не-

раль ным ды рэк та рам кі ру ю чай кам-

па ніі хол дын га «Бе ла рус кая цэ мент-

ная кам па нія». Ра ней ён пра ца ваў 

на чаль ні кам упраў лен ня бу даў ніц-

тва і жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі апа ра ту Са ве та Мі ніст раў.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі-

да ра, тут сі ту а цыя як з кам па ні яй 

«МАЗ»: трэ ба вы цяг нуць сфе ру 

цэ мент най вы твор час ці. Якая тут 

са мая вя лі кая праб ле ма? Па сло вах 

Аляк санд ра Даў га лы, гэ та вы ка нан-

не аба вя за цель стваў па крэ ды тах. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, 

што больш ні хто пад трым лі ваць 

цэ мент ную пра мыс ло васць не бу-

дзе, так што трэ ба шу каць на прам кі 

рэа лі за цыі цэ мен ту, каб па сту по ва 

вяр таць крэ дыт ныя срод кі.

«Так, мы на кі роў ва ем вас на ня-

прос тыя ўчаст кі ра бо ты. Вель мі ня-

прос тыя, але ці ка выя, і пра ца ваць 

там мож на — пра ца ваць эфек тыў-

на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

ЗМЕ НЫ Ў ВЫ ШЭЙ ШЫХ 
НА ВУ ЧАЛЬ НЫХ 
УСТА НО ВАХ

Прэ зі дэнт уз гад ніў пры зна чэн не 

на па са ду рэк та ра ўста но вы аду ка-

цыі «Бе ла рус кі дзяр жаў ны эка на-

міч ны ўні вер сі тэт» Вя ча сла ва Шу ці-

лі на, ра ней — пер ша га пра рэк та ра 

гэ тай на ву чаль най уста но вы.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: 

трэ ба рых та ваць бе ла рус кіх сту-

дэн таў для ай чын най эка но мі кі. Ён 

звяр нуў ува гу, што па за кан чэн ні 

вы пуск ні кі па він ны пры хо дзіць на 

ад па вед нае ква лі фі ка цыі мес ца пра-

цы. Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за клі каў больш шы ро ка па гля дзець 

на раз віц цё гэ та га ўні вер сі тэ та.

Ві таль Ве лі ка наў стаў рэк та рам 

Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска-

гас па дар чай ака дэ міі. Да гэ та га ён 

пра ца ваў пра рэк та рам па вы ха ваў-

чай ра бо це ў Ві цеб скай ака дэ міі ве-

тэ ры нар най ме ды цы ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў 

Бе ла рус кую сель ска гас па дар чую 

ака дэ мію ўні каль най на ву чаль най 

уста но вай. Ра бо ты там бу дзе ня-

ма ла, у тым лі ку па доб ра ўпа рад-

ка ван ні тэ ры то рыі, да даў ён.

Аб мяр коў ва ла ся вяр тан не ака дэ-

міі на ву чаль най гас па дар кі — Ві таль 

Ве лі ка наў пад крэс ліў яе важ насць у 

кан тэкс це прак тыч най пад рых тоў кі 

сту дэн таў, вы клад чы каў і на ву коў-

цаў. «Пер шае паў год дзе гэ та га го-

да — пы тан не па він на быць за кры-

та», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар за даў ла гіч нае 

пы тан не: якім чы нам на ву чаць сту-

дэн таў ра бо це на зям лі, ка лі ра біць 

гэ та ня ма дзе?

НА ВУ КОЎ ЦЫ, 
БУ ДАЎ НІ КІ, 
ДЫП ЛА МА ТЫ

Так са ма ад бы лі ся пры зна чэн ні і 

ўзгад нен ні ў ра бо чым па рад ку.

На мес ні кам стар шы ні Прэ зі ды-

у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі пры зна ча ны Аляк сандр 

Кіль чэў скі, ра ней — га лоў ны ву чо-

ны сак ра тар ака дэ міі. У сваю чар гу, 

гэ тую па са ду за няў Анд рэй Іва нец, 

які да гэ та га пра ца ваў на мес ні кам 

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

Ін сты ту та агуль най і не арга ніч най 

хі міі НАН Бе ла ру сі.

На па са ду ге не раль на га ды рэк-

та ра на ву ко ва-прак тыч на га цэнт-

ра На цы я наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі па буль ба вод стве і пло-

да а га род ніц тве ўзгод не ны Ва дзім 

Ма хань ко, ра ней — на мес нік ген-

ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 

гэ та га прад пры ем ства.

На па са ду пер ша га на мес ні ка 

мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 

ўзгод не ны Ігар Кас цю коў, да гэ-

та га ён зай маў па са ду на чаль ні ка 

га лоў на га ўпраў лен ня бу даў ніц тва 

Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў-

ніц тва.

Аляк сей Ана ніч стаў на мес ні кам 

мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. 

Ра ней ён пра ца ваў на мес ні кам ды-

рэк та ра па эка но мі цы ў «Мінск пра-

ек це».

Ігар Фі сен ка — Над звы чай ны 

і Паў на моц ны Па сол Бе ла ру сі ў 

Фран цыі і па су мя шчаль ніц тве Па-

ста ян ны прад стаў нік Бе ла ру сі пры 

ЮНЕС КА — пры зна ча ны Над звы-

чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Ма на ка і Пар ту га ліі па 

су мя шчаль ніц тве.

На па са ду чле на Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма ўзгод не ны на чаль-

нік упраў лен ня ўнут ра ных спраў 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Мі ха іл 

Грыб, на па са ду чле на Мінск ага 

абл вы кан ка ма — пер шы сак ра-

тар Мінск ага аб лас но га ка мі тэ та 

гра мад ска га аб' яд нан ня «БРСМ» 

Кі рыл Шык, а на па са ду чле на 

Мінскага гар вы кан ка ма — на чаль-

нік га лоў на га ўпраў лен ня ўнут ра-

ных спраў Мінск ага гар вы кан ка ма 

Іван Куб ра коў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ ГУБ ЛЯЦЬ, А РАЗ ВІ ВАЦЬ
Прэ зі дэнт пра вёў кад ра выя пе ра ста ноў кі

Дэ пу та ты пры ня лі пра ек-

ты за ко наў: важ на для кур-

цоў, пра даў цоў і ама та раў 

аза ртных гуль няў.

Асо бам ма ла дзей шым за ва сям-

нац цаць га доў за ба ро няць на бы-

ваць вад ка сці для элект рон ных сіс-

тэм ку рэн ня. На пры ла ды рас паў сю-

джа ны за ба ро ны, што дзей ні ча юць 

для ты ту нё вых вы ра баў у част цы 

мес цаў іх про да жу. Та кія асоб ныя 

пра ва выя нор мы ўста наў лі ва юц ца 

Дэ крэ там Прэ зі дэн та, які ка рэк ці руе 

ад па вед ныя да ку мен ты.

«Ва ўсім све це, у тым лі ку і ў 

на шай кра і не, куль ты ву ец ца зда-

ро вы лад жыц ця. Ад на са знач ных 

за дач — па збаў лен не на сель ніц-

тва ад ты ту нё вай за леж нас ці. У 

Бе ла ру сі пра во дзіц ца мэ та на кі ра-

ва ная ба раць ба з ку рэн нем, якая 

ўклю чае пас ля доў нае аб ме жа ван-

не да ступ нас ці ты ту нё вай пра дук-

цыі і яе рэ кла мы, ме ды цын скую і 

кан суль та цый ную да па мо гу», — 

за ўва жыў стар шы ня Па ла ты прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА пе рад 

раз гля дам гэ та га пы тан ня.

Дэ пу та ты аб мер ка ва лі і пра ект 

за ко на, які пра ду гледж вае ўвя-

дзен не ад мі ніст ра цый най ад каз-

нас ці за па ру шэн не па тра ба ван няў 

аб аба вяз ко вым за клю чэн ні здзел-

кі на бір жа вых тар гах. За ко на пра-

ект рас пра ца ва ны для ўзмац нен ня 

кант ро лю за рэа лі за цы яй пра дук-

цыі, якая ад но сіц ца да стра тэ гіч на 

важ най для эка но мі кі кра і ны. Бо, 

як ад зна чыў мі ністр ан ты ма на-

поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, за пер-

шае паў год дзе 2018 го да вы ваз з 

краіны ма лоч най пра дук цыі па-за 

бір жа вы мі тар га мі склаў 38,8 % 

агуль на га аб' ёму экс пар ту ма ла ка, 

пры чым пра да ваў ся та вар на 15 % 

тан ней за рэ ка мен да ва ны кошт. 

З па ру шэн нем здзейс не ны здзел кі 

і па ін шых па зі цы ях. Ад каз насць, 

пра ду гле джа ная ў за ко на пра ек це, 

мае, перш за ўсё, па пе рад жаль ны 

ха рак тар. А паў тор нае па ру шэн не 

цяг не штраф у па ме ры да 50 ба за-

вых ве лі чынь.

Ін шы за ко на пра ект пра ду гледж-

вае па ка ран не за до пуск у гуль ня-

вую ўста но ву, у тым лі ку вір ту аль-

ную, ці да ўдзе лу ў аза ртных гуль нях 

лю дзей, звест кі пра якіх уне се ны ў 

пе ра лік асоб, аб ме жа ва ных у на-

вед ван ні та кіх уста ноў і ўдзе ле ў па-

доб ных гуль нях. Да рэ чы, на вед ваць 

рэ аль ныя і вір ту аль ныя гуль ня выя 

ўста но вы ця пер да зва ля ец ца не 

з 18, а ўжо з 21 го да.

У пра ек це за ко на аб уня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у Ко дэкс 

аб зям лі ся род ін ша га пра ду гле-

джа на маг чы масць ад на ча со ва 

вы ка рыс тоў ваць зя мель ныя ўчаст-

кі па мэ та вым пры зна чэн ні і для 

ўста ноў кі за рад ных стан цый для 

элект ра ма бі ляў, ажыц цяў лен ня іх 

за рад кі.

Так са ма на ўча раш нім па ся-

джэн ні дэ пу та ты пры ня лі ра шэн не 

аб вы зва лен ні Анд рэя На ву мо ві-

ча з па са ды стар шы ні Па ста ян-

най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль-

ных ад но сі нах і срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі. Ён з кра са ві ка пра цуе 

на чаль ні кам Сак ра та ры я та Па ла-

ты прад стаў ні коў. Стар шы нёй ка-

мі сіі абра на Ва лян ці на Ра жа нец, 

якая да гэ туль зай ма ла па са ду на-

мес ні ка.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Бяз дым нае ася род дзе і аў та за рад ка на пад вор ку
Пер шы ма ла дзёж ны кон курс стар та паў «StаrtUр Hеаrt» прой дзе 

17 мая на пля цоў цы Пар ка вы со кіх тэх на ло гій.

За га лоў ны прыз па зма га юц ца рас пра цоў шчы кі 28 пра ек таў. Аў та ра мі 

іні цы я тыў з'яў ля юц ца стар ша клас ні кі і ма ла дыя спе цы я ліс ты з Мін скай, 

Го мель скай, Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей. Свае ра шэн ні пра дэ ман-

стру юць так са ма сту дэн ты БДУ, БДУ І Ра, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-

вер сі тэ та транс пар ту, Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска-

ры ны і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў.

Ся род пра ек таў, што вый шлі ў фі нал, праф ары ен та цыя ў вір ту аль-

най рэ аль нас ці «Праф VR» ад ма гіст ран та БДУ І Ра Дзміт рыя Ду бі ні на. 

Яго іні цы я ты ва пра ду гледж вае вір ту аль нае ма дэ ля ван не пра фе сій на га 

ася род дзя, у якім кож ны ах вот ны змо жа «пры ме рыць» на ся бе ро лю 

та го ці ін ша га спе цы я ліс та. Дру га курс нік эка на міч на га фа куль тэ та БДУ 

Аляк сандр Ула се віч прад ста віць пра ект «Аква по ні ка». Уво гу ле сту дэн ты 

Бел дзярж уні вер сі тэ та прад ста вяць у фі на ле пяць сва іх стар та паў.

Кан кур сан там трэ ба бу дзе прэ зен та ваць пра ек ты з дэ та лі за ва ным 

біз нес-пла нам, які ўклю чае за да чы, каш та рыс і мер ка ва ны тэр мін рэа-

лі за цыі. Аба ро на бу дзе пра хо дзіць пе рад па тэн цый ны мі ін вес та ра мі, 

якія ацэ няць знач насць і эфек тыў насць стар та паў.

Най леп шыя рас пра цоў кі вы зна чаць у 16 на мі на цы ях: «Фі нан са выя і 

аду ка цый ныя тэх на ло гіі», «Ра зум ны го рад», «Да поў не ная і вір ту аль ная 

рэ аль насць», «Штуч ны ін тэ лект і ма шын нае на ву чан не», «Са цы яль-

нае прад пры маль ніц тва» і ін шых. Га лоў ным пры зам ста не фі нан са вая 

пад трым ка для пра соў ван ня пра ек та. Так са ма чле ны ка ман ды, якая 

пе ра мо жа, атры ма юць маг чы масць прай сці на ву чан не ў ад ной з най-

буй ней шых ІT-кам па ній Бе ла ру сі.

Уся го ў ад бо рач ных ту рах кон кур су бы ло раз гле джа на ка ля 40 пра-

ек таў. Ар га ні за та рам кон кур су вы сту піў эка на міч ны фа куль тэт БДУ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Не стан дарт ны па ды ходНе стан дарт ны па ды ход

ПРЫ ДУ МАЎ, РАС ПРА ЦА ВАЎ? 
АБА РА НІ!


