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Чле ны дэ ле га цыі На ўга род-

скай воб лас ці, што гэ ты мі 

дня мі на вед ва юць Бе ла русь, 

пры зна юц ца: пе рад ад' ез дам 

зем ля кі па-доб ра му ім зайз-

дрос ці лі і пра сі лі па ціс нуць 

ру ку Аляк санд ру Лу ка шэн ку. 

У гос ці ж на ўга рад ча не пры-

еха лі не з пус ты мі ру ка мі: 

пас ля су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там ста ла вя до ма, што ра сій-

ская воб ласць мае на мер да 

500-год дзя Жы ро віц ка га ма-

нас ты ра ад ліць у па да ру нак 

абі це лі тры зва ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў ві-

зіт гу бер на та ра На ўга род скай воб-

лас ці Ра сіі Анд рэя Ні кі ці на доб рай 

маг чы мас цю па зна ё міц ца з на шай 

кра і най, аца ніць яе эка на міч ны і 

пра мыс ло вы па тэн цы ял, па-но ва му 

зір нуць на перс пек ты вы раз віц ця 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

«Вы ве да е це, што я вель мі вя-

лі кую ўва гу ад даю су пра цоў ніц тву 

Бе ла ру сі з рэ гі ё на мі Ра сіі. Шчы ра 

ка жу чы, не ка то рыя СМІ на сця рож-

вае, што мы час та ма ем зно сі ны з 

кі раў ні ка мі рэ гі ё наў. Па він ны вам 

ска заць, што тут ні я кай кан спі ра-

ло гіі», — рас ста віў кроп кі над «і» 

Прэ зі дэнт. Ён пра па на ваў гос цю 

ста віц ца да пэў най ін фар ма цыі, 

якую мож на пра чы таць у не ка то-

рых тэ ле грам-ка на лах, як да вы-

дум кі, якой яна і з'яў ля ец ца.

У прык лад Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пры вёў са праўд ную «рэ ва лю-

цыю», якая пад ня ла ся ў ра сій скіх 

СМІ ў су вя зі з за тры ман нем, што 

ні бы та ме ла мес ца, у Бе ла ру сі гра-

ма дзян кі Ра сіі, якая тра пі ла пад 

санк цыі па спра ве аб «умя шан ні ў 

вы ба ры прэ зі дэн та ЗША».

«Трэ ба ра зу мець, што мы прак-

тыч на дзей ні ча ем як на тэ ры то рыі 

ад ной дзяр жа вы ў па доб ных вы-

пад ках. Што Ра сія ў ад но сі нах да 

на шых гра ма дзян, што мы ў ад но сі-

нах да ра сій скіх. І тут не мо жа быць 

ні я кіх ін шых ва ры ян таў, як аба ро на 

ін та рэ саў Ра сіі і гра ма дзян Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Та му на круч ваць 

там ча гось ці, што ў Бе ла ру сі за-

тры ма лі і гэ так да лей...», — ад зна-

чыў бе ла рус кі лі дар. «А як інакш? 

Вось у нас адзі ная сіс тэ ма. Ча ла-

ве ка, які пры бы вае ў Бе ла русь, за-

ся ля ец ца, — мы ж ІT-кра і на — у 

кам п'ю та ры вы свеч ва ец ца проз-

ві шча чыр во ным шрыф там. Гэ та 

зна чыць ён зна хо дзіц ца пад не чай 

ува гай. Я воб раз на ка жу: чыр во-

ны ко лер — па гля дзе лі, та кі-та-

кі ча ла век... Што трэ ба зра біць? 

Ра за брац ца. Мо жа быць, ча ла век 

здзейс ніў за бой ства, яшчэ неш та. 

Мы ж не ве да ем, мы ба чым толь кі 

проз ві шча. Вось мы і ўдак лад ня лі, 

што да ча го. Ка лі мы ўба чы лі, што 

ні бы та нех та ўмеш ваў ся ў аме ры-

кан скія вы ба ры, то пас ля гэ тага 

раз мо вы не бы ло», — рас тлу ма-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што «на крут ка» 

па ча ла ся з бо ку ра сій скіх СМІ, бо 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па доб ных 

ка на лаў ня ма.

«Праў да, адзін наш апа нент, 

вель мі сур' ёз ны, што мя не здзі ві-

ла, ска заў: слу хай це, а як бе ла ру-

сы му сі лі зра біць? Па він ны бы лі 

вы свет ліць, што гэ та за ча ла век. 

А тое, што яна бу дзе ад пу шча на, не 

вы клі кае су мнен няў. Так ён ска заў 

да та го, як вы свет лі лі ўсе аб ста ві-

ны», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Пра ка мен та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка і мер ка ван не, што з 

ра сій ска га бо ку па доб ны вы па дак 

мог быць «лак му са вай» па пер кай, 

каб пра ве рыць Бе ла русь на стаў-

лен не да Ра сіі.

«Ка лі гэ та так у ка гось ці, то гэ та 

глуп ства не су свет нае. Нам гэ та не 

трэ ба. Трэ ба вось так су пра цоў ні-

чаць: пры ехаў гу бер на тар... Я пры 

пад рых тоў цы гэ тай су стрэ чы па-

гля дзеў, у якіх сфе рах мы мо жам 

су пра цоў ні чаць. Ва ўсіх», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

«Ве да ем, што эле мен тар на — 

на кар міць лю дзей і апра нуць. Та ды 

не раз ва ліц ца ні Ра сія, ні Бе ла русь. 

Мы ж Са вец кі Са юз раз ва лі лі, як я 

час та ка жу, з-за праль ных па раш-

коў. Бед ныя жан чы ны (аж но пе рад 

ва чы ма ў мя не) ста я лі ў чар зе сут-

ка мі, каб ку піць праль ны па ра шок. 

А ім парт ныя — ну гэ та ўво гу ле 

ма ра бы ла! Дык што, мы не маг-

лі ў Са вец кім Са ю зе пяць-дзе сяць 

фаб рык па бу да ваць? Ды за паў та-

ра го да па бу да ва лі б і за бяс пе чы лі 

на род. Але ні хто гэ тым не зай маў-

ся. Яны да лё кія бы лі, кі раў ні кі на-

шы, ад гэ та га. Вось кос мас, ней кую 

стрэль бу но вую вы най сці — так. 

А зай мац ца жыц цём лю дзей ні хто 

не жа даў. Та му вось на ша сфе ра, 

дзе мы мо жам з рэ гі ё на мі Ра сіі пра-

ца ваць», — вы ка заў мер ка ван не 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У пры ват нас ці, Бе ла русь га то-

вая па дзя ліц ца до све дам у раз віц ці 

сель скай гас па дар кі. «У жы вё ла-

га доў лі, пле мян ной спра ве, вы-

рошч ван ні ага род нін ных куль тур, 

асна шчэн ні ма лоч на та вар ных фер-

маў у нас до свед вя лі кі. Ка лі бу дзе 

за ці каў ле насць, па сход най ца не 

мо жам па бу да ваць і аснас ціць», — 

пра па на ваў на ўга род ска му гу бер-

на та ру Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не-

ны, што ад но сі ны Бе ла ру сі і Ра сіі 

за ха ва ныя ме на ві та дзя ку ю чы ста-

сун кам па між рэ гі ё на мі, ня гле дзя-

чы на скла да нас ці, якія ўзні ка лі з 

па стаў ка мі га зу, наф ты. І пы тан ні, 

якія іс ну юць, бу дуць вы ра ша ныя.

«Нам нель га згу біць адно ад на-

го. Ні ў якім вы пад ку. Што, у вас 

ёсць больш бліз кі са юз нік, чым Бе-

ла русь? Больш бліз кай кра і ны за 

Ра сію ў нас так са ма ня ма. Та му мы 

па він ны су пра цоў ні чаць», — упэў-

не ны Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што і Бе ла русь 

му сіць у рэ гі ё не ба чыць сва іх су-

се дзяў: Укра і ну, Поль шчу, кра і ны 

Бал тыі, Еў ра пей скі са юз. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка за клі каў не гля-

дзець на Бе ла русь як на во ра га, які 

ад вяр нуў ся спі най да Ра сіі.

«Гэ та га ні ко лі не бы ло і не бу дзе. 

Нас асаб лі ва там не ча ка юць, бо 

пе ра шко дай для гэ та га з'яў ля ец ца 

на ват не дык та ту ра Лу ка шэн кі, а 

эка но мі ка. З на шай эка но мі кай у 

Еў ра са ю зе мы ні ко му не па трэб-

ныя! Та му што там ма шы на бу да-

ван не не гор шае за на шае (усё, 

акра мя Бе лА Заў). Усё ас тат няе вы-

раб ля юць: і ма ла ко, і мя са, і ін шае. 

І на ры нак нас ні хто не пус каў і не 

пус ціць. Я ўвесь час іх за гэ та кры-

ты кую, хоць у нас пра дук цыя, і яны 

гэ та пры зна юць, на шмат леп шая 

па мно гіх па ра мет рах», — пад крэс-

ліў бе ла рус кі лі дар.

Але ён не стаў ха ваць, што ў гэ-

тым пла не на ме ці лі ся праб ле мы і 

з Ра сі яй. Праўда, у іх вы ра шэн ні 

кі раў нік Бе ла ру сі ўпэў не ны — тут, 

па мен шай ме ры, га вор ка ідзе на 

ад ной мо ве.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што аса біс ты ўдзел гу бер на-

та раў — кра е ву голь ны ка мень у 

на ладж ван ні ад но сін. Ка лі кі раў нік 

за ці каў ле ны, спра вы бу дуць па ляп-

шац ца. Асаб лі ва важ на, што На ўга-

род чы на і Бе ла русь за ці каў ле ны не 

прос та ў раз віц ці ганд лю, але ў па-

шы рэн ні ка а пе ра цый ных су вя зяў.

«Мы раз ліч ва ем на ва ша са-

дзей ні чан не ў пы тан нях удзе лу на-

шых бу даў ні коў у вас... Я ка лісь ці 

пра сіў кі раў ні коў рэ гі ё наў: ка лі бе-

ла ру сы да вас ідуць, вы дай це нам 

доб ры аб' ект аль бо квар тал, каб вы 

ба чы лі бе ла рус кі до свед у бу доў лі. 

Каб на сель ніц тва ба чы ла, што бе-

ла ру сы пры еха лі, па бу да ва лі гэ-

ты аб' ект. Гэ та наш твар. Хо чам 

і гэ ты мі аб' ек та мі пры сут ні чаць у 

рэ гі ё нах Ра сій скай Фе дэ ра цыі», — 

пра па на ваў гос цю Прэ зі дэнт.

Так са ма ён на га даў, што яшчэ 

з са вец кіх ча соў Бе ла русь моц ная 

ма шы на бу да ван нем. Ця пер у краі-

не вы пус ка ец ца шы ро кая лі ней ка 

гру за вой, да рож най, ка му наль най 

і бу даў ні чай тэх ні кі. На ўга род цам 

так са ма пра па ну юць су час ныя аў-

то бу сы МАЗ з роз ны мі ты па мі ру-

ха ві коў і тра лей бу сы з па вя лі ча ным 

аў та ном ным хо дам. Упэў ніц ца ў іх 

эка ла гіч нас ці і эка на міч нас ці гос ці 

мо гуць на свае во чы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу гос ця, што га лоў ная на ша 

мэ та — па глыб лен не эка на міч ных 

кан так таў, двух ба ко ва га ўза е ма-

дзе ян ня. Бу дзе ін та рэс у эка но мі-

цы — усё ас тат няе да дас ца. Бе ла-

рус кі лі дар за пра сіў гу бер на та ра 

На ўга род скай воб лас ці пры яз-

джаць час цей, па абя цаў уся ля кую 

да па мо гу і пад трым ку.

У сваю чар гу Анд рэй Ні кі цін 

перш за ўсё па дзя ка ваў за сла ву-

тую бе ла рус кую гас цін насць. Па 

пе ра ка нан ні гу бер на та ра, у гіс-

то рыі Бе ла ру сі і яго рэ гі ё на ёсць 

па мен шай ме ры дзве ня змен ныя 

рэ чы. Адна з іх — па мяць пра Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну. «На На ўга-

род скай зям лі за ра дзіў ся по шу ка вы 

рух, за раз у ім ак тыў на ўдзель ні ча-

юць у тым лі ку атра ды з Бе ла ру сі. 

Што год пры яз джае атрад з Брэс та. 

Толь кі за апош нія га ды ад шу ка лі 

ка ля 80 чыр во на ар мей цаў, на ро-

джа ных на Бе ла ру сі, у на ўга род скіх 

ля сах і ба ло тах. Сё ле та по шу ка ві кі 

знай шлі ўра джэн ца Го мель скай 

воб лас ці Іва на Іва на ві ча За рэ цка га. 

8 мая, на пя рэ дад ні 75-год дзя Пе ра-

мо гі, яго астан кі бу дуць ура чыс та 

па ха ва ныя на На ўга род скай зям-

лі», — па ве да міў Анд рэй Ні кі цін. 

Ён вы ка заў пе ра ка нан не, што та-

кую гіс та рыч ную су вязь не па ру-

шыць ні я кі мі тэ ле грам-ка на ла мі 

і ні чым ін шым. Гэ тая су вязь — 

на заў сё ды.

Як і Са фія На ўга род ская з Са-

фі яй По лац кай — ас но ва і фун да-

мент усёй на шай гіс то рыі. Гэ та тое, 

што не маг чы ма ад мя ніць і не як пе-

рай на чыць, упэў не ны гу бер на тар. 

Ад зна чыў ён і ак тыў нае су пра цоў-

ніц тва На ўга род ска га і По лац ка га 

му зе яў.

«Ве даю, што вы ня даў на з на-

шым прэ зі дэн там на са мі це СНД га-

ва ры лі пра не аб ход насць су мес ных 

пра рыў ных пра ек таў. На ўга род ская 

зям ля га то вая быць ад ным з удзель-

ні каў та кіх пра ек таў. Вось ужо на шы 

на ўга род скія аг ра рыі пра га ла са ва лі 

за бе ла рус кую тэх ні ку, не ча ка ю-

чы ні я кіх ка ман даў з на ша га бо ку. 

Ужо, на пэў на, больш за 50 пра цэн-

таў тэх ні кі — бе ла рус кая. Пра цэнт 

гэ ты рас це», — пра ін фар ма ваў Прэ-

зі дэн та Анд рэй Ні кі цін.
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ГАРАНТИЯ

ДУ ХОЎ НАСЦЬ, 
ГІС ТО РЫЯ, ЭКА НО МІ КА...
У Па ла цы Не за леж нас ці аб мер ка ва лі агуль нае мі ну лае 

і бу ду чы ню Бе ла ру сі і На ўга род чы ны
З гэ тым пы тан нем спра ба ваў 

ра за брац ца па моч нік Прэ зі-

дэн та — ін спек тар па Мін ску 

Ві таль ПРЫ МА на пры ёме 

гра ма дзян у ад мі ніст ра цыі 

Пер ша май ска га ра ё на ста-

лі цы.

«Пад час та кіх пры ёмаў не аб-

ход на не толь кі зра зу мець сут-

насць праб ле мы, але і яе пер ша-

пры чы ны», — лі чыць ён. Па моч нік 

Прэ зі дэн та ста ра ўся вы слу хаць 

абод ва ба кі: ве даць па зі цыю і гра-

ма дзя ні на, і мяс цо вых ула даў.

Вя лі кі рэ за нанс вы клі ка ла пы-

тан не з кап ра мон там да моў № 18, 

20, 22 па ву лі цы Ка лі ні на, які цяг-

нец ца з 2015 го да. Па сло вах 

жы ха роў, у гэ тых да мах не аб ход-

ны аб наў лен не і ра монт сіс тэ мы 

ацяп лен ня — за ча ты ры апош нія 

га ды ад бы ло ся сем ава рый. Ад-

нак гэ ты від ра бот не ўклю ча ны ў 

пра ект кап ра мон ту з мэ тай эка но-

міі. Як ва ры янт вы ра шэн ня праб-

ле мы жы ха ры пра па ну юць ма тэ-

ры яль нае па крыц цё за ня якас ныя 

ма тэ ры я лы і ра бо ту.

Яшчэ ад но вост рае пы тан не — 

не да хоп пар ко вач ных мес цаў. 

У два ры на зва ных да моў ёсць 

участ кі, дзе пе ша хо ды вы му ша ны 

пе ра мя шчац ца ў зо не ру ху аў та-

ма бі ляў з шас ці на прам каў. Ві таль 

Пры ма да ру чыў пра кант ра ля ваць 

вы ка нан не гра фі каў ра бот па ка-

пі таль ным ра мон це, ра за брац ца з 

не да хо па мі, пра пра ца ваць пы тан-

ні аб ме жа ван ня ру ху аў та ма бі ляў 

і аб ста ля ваць ход ні кі.

З пра па но ва мі з на го ды пар-

ко вак да ін спек та ра па Мін ску 

звяр ну лі ся прад стаў ні кі ТАА 

«Бел спец аў та эва ку а цыя». У кам-

па ніі рас пра ца ва лі іна ва цый ны 

пра дукт для элект рон на га ўлі ку 

транс парт ных срод каў, якія не 

экс плу а ту юц ца. Ба за да ных да па-

мо жа ўка ра ніць у ста лі цы адзі ны 

ін фар ма цый ны па ды ход. Ві та лю 

Пры му та кая іні цы я ты ва спа да ба-

ла ся, ад нак кан чат ко вае ра шэн не 

за ста ец ца за га рад скі мі ўла да мі.

У ін шай сі ту а цыі з ра шэн нем 

та ва рыст ва ўлас ні каў спіс ваць з 

жы ха роў уз но сы на ўлад ка ван не 

і ўтры ман не шлаг ба у ма не па га-

дзі ла ся ад на з чле наў та ва рыст ва 

ў Ле нін скім ра ё не. Жан чы на лі-

чыць, што та кія ме ры з'яў ля юц-

ца па ру шэн нем за ка на даў ства, а 

плат ная па слу га — на вя за ная.

Уся го за час пры ёму да па-

моч ні ка Прэ зі дэн та па сту пі ла 16 

пы тан няў. Аб мяр коў ва лі ся ў тым 

лі ку тэ мы па дзе лу зя мель ных 

участ каў і пе ра ня сен ня іх ме жаў, 

атрымання льгот па апла це ЖКП, 

па збаў лен ня баць коў скіх пра воў, 

праб ле мы даў га бу даў.

Па сло вах Ві та ля Пры мы, прак-

ты ка па каз вае, што за адзін раз 

вы ра шыць праб ле му пад час пры-

ёму не маг чы ма. Бы ва юць вы пад кі, 

ка лі не ка то рыя пы тан ні раз гля да-

юц ца па два-тры ра зы. «Ёсць не-

ка то рыя пы тан ні, па якіх іс ну юць 

роз ныя мер ка ван ні аб пры мя нен ні 

за ко наў. На ша за да ча — вы пра ца-

ваць адзі ны пункт гле джан ня і вы-

зна чыц ца з ва ры ян там вы ра шэн ня 

праб ле мы або ўнес ці пра па но вы 

на за ка на даў чым уз роў ні, як та кую 

праб ле му мож на вы ра шыць», — 

пад вёў вы ні кі гу тар кі з мін ча на мі 

па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 

па Мін ску.

Па вод ле Бел ТА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ШТО НА РА ДЖАЕ ШТО НА РА ДЖАЕ 
ПРАБ ЛЕ МУ?ПРАБ ЛЕ МУ?

На пытанні 
будуць адказы

У гэ тую су бо ту з 9 га-

дзін ра ні цы да 12 дня ў 

абл вы кан ка мах і Мін скім 

гар вы кан ка ме ад бу дуц-

ца тра ды цый ныя пра-

мыя тэ ле фон ныя лі ніі 

прад стаў ні коў ор га наў 

дзяр жаў на га кі ра ван ня 

з на сель ніц твам.

Мож на тэ ле фа на ваць па 

па зна ча ных ні жэй ну ма-

рах, і вам да дуць ад каз 

на пы тан ні, якія вас хва-

лю юць:

пер шы на мес нік стар шы ні 

БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва ле рый Ва сі ле віч Раб ка вец. 

Тэл.: 80162213121;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі  мі  ра в іч Сы со еў. 

Тэл.: 80212222222;

на  мес  н ік  с тар  шы н і 

ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Аляк санд ра віч Пры-

ва лаў. Тэл.: 80232331237;

пер шы на мес нік стар шы ні 

ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан-

ка ма Іван Алёй за віч Жук. 

Тэл.: 80152735644;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ-

СКА ГА абл вы кан ка ма Ры-

гор Аляк санд ра віч Ва ро нін. 

Тэл.: 80222501869;

кі раў нік спраў МІНСК АГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч Гу ры но віч. 

Тэл.: 80175004160;

на мес нік стар шы ні МІНСК-

АГА гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Ві кенць е віч Да ра хо віч. 

Тэл.: 80172224444.


