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ЗАЎ СЁ ДЫ НА СУ ВЯ ЗІ
Як і ра ней па су бо тах, на су вя зі з на сель ніц твам — Мін-

скі га рад скі і аб лас ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты. Час пра цы 
за ста ец ца ня змен ным — звяр нуц ца з прось бай або пра-
па но вай на ўпрост да прад стаў ні ка ўла ды мож на з 9 га дзін 
ра ні цы і да поўд ня. Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ў кра і не ста лі 
рэ гу ляр ны мі ў па чат ку 2015 го да. З та го ча су маг чы мас цю 
вы ра шыць праб лем ныя пы тан ні апе ра тыў на і без за ліш няй 
па пя ро вай ця га ні ны ска рыс та лі ся мно гія бе ла ру сы.

20 мая на зван кі бу дуць ад каз ваць:

Брэсц кі абл вы кан кам

на мес нік стар шы ні ВЯ ЛІЧ КА Алег Іва на віч (80162213121);

Ві цеб скі абл вы кан кам

на мес нік стар шы ні АС КЕР КА Вік тар Ві та ле віч (80212222222);

Го мель скі абл вы кан кам

на мес нік стар шы ні ГАР БА ЧОЎ Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч 
(80232751237);

Гро дзен скі абл вы кан кам

пер шы на мес нік стар шы ні ЖУК Іван Алёй за віч (80152735644);

Ма гі лёў скі абл вы кан кам

на мес нік стар шы ні КУН ЦЭ ВІЧ Анд рэй Мі хай ла віч 
(80222501869);

Мін скі абл вы кан кам

стар шы ня Са ве та дэ пу та таў ЛІП НІЦ КІ Іван Эду ар да віч 
(80175004160);

Мін скі гар вы кан кам

стар шы ня Са ве та дэ пу та таў ПА НА СЮК Ва сіль Ва сі ле віч 
(80172224444).

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

За вод — рэ зі дэнт Сва-
бод най эка на міч най зо ны 
«Ві цебск». Ён раз мяс ціў ся 
ў па мяш кан нях буй но га прад-
пры ем ства, пло шчы яко га 
доў гі час не вы ка рыс тоў ва-
лі ся. Та кім чы нам, ма ё масць 
ця пер за дзей ні ча на і пры но-
сіць ка рысць.

Стар шы ня Ві цеб ска-
га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
ШАРС ТНЁЎ, ві та ю чы ўдзель-
ні каў біз нес-фо ру му, пад-
крэс ліў, што ін вес та ры не па-
шка ду юць, што ўкла лі гро шы 
ў гэ ты рэ гі ён. Мяс цо выя ўла-
ды га то вы за бяс пе чыць уза е-
ма дзе ян не з рэс пуб лі кан скі мі 
ор га на мі ўла ды. Пад трым-
ка га ран ту ец ца не толь кі на 
эта пе бу даў ніц тва, але і пры 
да лей шай экс плу а та цыі прад-
пры ем стваў, азда раў лен чых 
комп лек саў, аб' ек таў сэр ві су 
і па слуг. У асно ве тры ва лас ці 
ўкла дан няў — пра ца ві тасць, 
доб ра сум лен насць бе ла ру саў. 
Мы — на дзей ныя парт нё ры.

Ары ен та цыя 
на іна ва цыю

Толь кі Modern-Expo ін вес-
та ва ла ў Ві цеб шчы ну па рад ку 
8 міль ё наў до ла раў. А ўся го 
на сён ня ў Пры дзвін скім краі 
рэа лі зу ец ца больш за 180 ін-
вес ты цый ных да га во раў на 
су му ка ля 1,2 міль яр да ўмоў-
ных адзі нак. У пры ват нас ці, 
чэ хі за ці ка ві лі ся пе ра пра цоў-
кай тор фу. Лі тоў цы, сла ва кі і 
ін дый цы ар га ні за ва лі вы твор-
часць ле ка вых срод каў.

Мяс цо вая ўла да пра па нуе 
ін вес та рам для бу даў ніц тва 
ве лі зар ную коль касць зя-
мель ных участ каў. Ёсць маг-
чы масць па сім ва ліч най ца не 
на быць бу дын кі. Мно гае ро-
біц ца, каб па этап на су пра ва-
джаць кож ны пра ект. Абл вы-
кан кам абя цае ўза е ма дзе ян-
не з усі мі служ ба мі для мі ні-
мі за цыі ка мер цый най ры зы кі 
і са дзей ні чан не ў вы ра шэн ні 

пы тан няў, звя за ных з бу даў-
ніц твам. Рэ гі я наль ныя ўла ды 
ары ен ту юць прад пры ем ствы 
на іна ва цый ны шлях раз віц ця, 
по шук су час ных тэх на ла гіч-
ных ра шэн няў.

Вы твор цам Ві цеб шчы ны 
так са ма ёсць што пра па на-
ваць ін вес та рам. На прад-
пры ем стве «Ві цязь» за сво і лі 
вы раб за рад ных стан цый для 
элект ра аў та ма бі ляў. На мес-
нік га лоў на га кан струк та ра 
Дзміт рый ХА РЫН за пэў ніў, 
што ана ла гаў у Бе ла ру сі па-
куль не вы раб ляе ні хто. Ка ля 
«Ві ця зя» ўжо мож на за праў-
ляць кі ла ва та мі «ко лы». Кошт 
уста ноў кі знач на ні жэй шы, 
чым у за меж ных кан ку рэн-
таў. Ця пер не аб ход на знай сці 
апе ра та ра — па ана ло гіі з кам-
па ні я мі ма біль най су вя зі. Та кі 
парт нёр па ві нен спла на ваць, 
дзе не аб ход на ўста ля ваць 
стан цыі, зра біць гэ та і экс-
плуа та ваць іх. І хоць у Бе ла ру сі 
эка ла гіч ных аў то па куль ма ла, 
за імі — бу ду чы ня. У пла нах 
«Ві ця зя» — экс парт стан цый 
у Ра сію і ін шыя кра і ны.

Сё ле та на фо ру ме ўпер-
шы ню бы лі прэ зен та ва ныя 
сель ска гас па дар чыя хол дын гі 
Ві цеб шчы ны. Гэ тыя ін тэ гра ва-
ныя струк ту ры пра цу юць па 
схе ме «ад по ля да пры лаў ка». 
Яны пры цяг ну лі ін вес та раў 

з Кі тая, якія га то вы пра фі нан-
са ваць бу даў ніц тва ма лоч на-
та вар ных фер маў. Біз нес ме ны 
са Сла ва кіі за ці ка ві лі ся ства-
рэн нем фер маў па вы рошч-
ван ні ка роў мяс ных па род і 
комп лек саў авеч ка га доў лі.

Ва ду зям ля 
па да гра вае

Так са ма пад час эка на-
міч на га фо ру му пер шы раз 
ад на ча со ва пра во дзіў ся XІV 
Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны фо-
рум. На ім бы лі прад стаў ле ныя 
ай чын ныя да сяг нен ні ў га лі не 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 
У пры ват нас ці, тэх на ло гія па 
вы ка ры стан ні пад зем ных геа-

тэр ма льных кры ніц для ацяп-

лен ня бу дын каў. Та кія ўста ноў кі 

ўжо функ цы я ну юць на па меж-

ных пе ра хо дах, у Брэс це — на 

прад пры ем стве па пе ра пра-

цоў цы ага род ні ны. На быў шы 

аб ста ля ван не за 20 ты сяч до-
ла раў, мож на дзя сят кі га доў 
не пла ціць за элект ра энер гію, 
па да грэў ва ды. А ў спя ко ту сіс-
тэ ма пра цуе як кан ды цы я нер.

За ці каў ле ным рас ка за лі 
і пра ўчаст кі для зда бы чы мі-
не раль най ва ды і раз лі ву яе 
на про даж. Там мож на па бу да-
ваць спа-цэнт ры і са на то рыі.

Удзель ні кам фо ру му па ка-
за лі, як бу ду ец ца Ві цеб ская 

гід ра элект ра стан цыя, са мая 
ма гут ная ся род ана ла гаў. Вя-
лі кі ін та рэс вы клі ка лі пра ек-
ты па вы ка ры стан ні ад хо даў 
абут ко вай і ін шай вы твор час-
ці. Да лё ка за ме жа мі кра і ны 
вы со ка цэ няць бе ла рус кае 
адзен не, бя ліз ну з на ту раль-
ных тка нін, асаб лі ва з лё ну. 
Та му іх вы твор часць і экс парт 
вель мі вы гад ныя. Ін вес та раў 
так са ма ці ка віць маг чы масць 
пе ра пра цоў ваць бе ла рус кія 
ка рыс ныя тра вы, яга ды, гры-
бы...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

...Ін вес та ры вы бі ра юць Бе ла русь

На слы хуНа слы ху  

ЛІШ НЯЯ ГА ДЗІ НА:
 РА ДАСЦЬ ЦІ ГА ЛАЎ НЫ БОЛЬ?

Ка лі па він ны рас па чы нац ца за ня ткі ў шко лах: у 8 ці 9 га-
дзін ра ні цы? Гэ та пы тан не сён ня ва ўсіх на слы ху. Пры-
чым мер ка ван ні і баць коў, і са міх школь ні каў на конт 
гэ та га па дзя лі лі ся. Баць коў ма лод шых школь ні каў хва-
люе най перш ад сут насць маг чы мас ці аса біс та ад вес ці 
дзі ця ў шко лу, ка лі па ча так за ня ткаў бу дзе пе ра не се ны 
на 9 га дзін. Не моц на ўзра да ва лі ся і стар ша клас ні кі, якім 
збі ра юц ца па да рыць ліш нюю га дзі ну сну. Мно гія з іх 
зай ма юц ца ў дру гой па ло ве дня з рэ пе ты та ра мі і вяр-
та юц ца да до му да во лі поз на. Пры гэ тым ім яшчэ трэ ба 
пад рых та вац ца да ўро каў на заўт ра. Баць кі школь ні каў, 
якія ву чац ца ў дру гую зме ну, уво гу ле ў рос па чы...

— Ад мі ніст ра цыі школ, дзе дзе ці ву чац ца ў дзве зме ны, бу-
дуць са мі пры маць ра шэн не аб па чат ку за ня ткаў — або ў 8.30, 
або ў 9.00, але ў шко лу мож на бу дзе пры во дзіць дзя цей да 8-й 
ра ні цы, — за спа кой вае ўсхва ля ва ных баць коў прэс-сак ра тар 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Люд мі ла ВЫ СОЦ КАЯ. — Га дзі ну да 
за ня ткаў дзе ці бу дуць пад на гля дам, з імі бу дуць зай мац ца пе-
да го гі — фі зіч най раз мін кай ці твор чы мі прак ты ка ван ня мі.

Ста тыс ты ка свед чыць, што пры клад на ў трэ цяй част цы 
агуль ных ся рэд ніх на ву чаль ных уста ноў кра і ны за ня ткі па чы-
на юц ца а 8-й га дзі не ра ні цы, яшчэ столь кі ж уста ноў па чы на-
юць уро кі ў 8.30 і ка ля 30% — а 9-й га дзі не. Гра фік па чат ку 
ўро каў рэ гу лю ец ца са ні тар ны мі нор ма мі і пра ві ла мі. Там пра-
пі са на, што за ня ткі не па він ны рас па чы нац ца ра ней за 8 га дзін 
ра ні цы і за кан чвац ца паз ней за 20:00. Але 9 га дзін, на дум ку 
са ні тар ных ура чоў, больш уда лы час для па чат ку ўро каў.

Па сло вах Люд мі лы Вы соц кай, ад мі ніст ра цыі школ, дзе 
дзе ці ву чац ца ў ад ну зме ну, раз гля да юць маг чы масць па чат-
ку за ня ткаў з 9 га дзін. Шко лам, якія пра цу юць у дзве зме ны, 
бу дзе больш праб ле ма тыч на пе ра бу да вац ца, та му што за-
цяг нец ца ву чэб ны пра цэс, і там раз гля да юць маг чы масць 
па чат ку ўро каў або ў 8.30, або ў 9.00. Па куль мі ніс тэр ства 
пра во дзіць ма ні то рынг сі ту а цыі, вы ву чае мер ка ван ні баць коў, 
на стаў ні каў, ад мі ніст ра цый школ.

А як у ін шых кра і нах? У Ра сіі і Укра і не час па чат ку ўро каў 
у шко ле — у 8 га дзін. Ад нак, як і ў нас, з улікам абставінаў 
ён мо жа змя няц ца. У Поль шчы, Літ ве, Лат віі ву чо ба так са ма 
час цей за ўсё па чы на ец ца ў 8 га дзін. У не ка то рых шко лах 
Кі тая ўро кі па чы на юц ца ў 7.30, у Япо ніі — у 8.45, у ЗША — 
па між 8 і 9 га дзі на мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by



Зда рэн ніЗда рэн ні  

ТРЫ ДНІ Ў ЛЕ СЕ
Хо цім скія мі лі цы я не ры знай шлі 87-га до вую ба бу лю, 

што за блу ка ла ў ле се, жы вой і зда ро вай
— Дач ка пен сі я нер кі, 

якая па тэ ле фа на ва ла ў 
Хо цім скі РА УС, бы ла ў 
раз губ ле нас ці. Яе ма ці ні-
ко лі вось так не сы хо дзі-
ла з до му, — рас каз вае 
пад ра бяз нас ці гіс то рыі 
афі цый ны прад стаў нік 
УУС Ма гі лёў ска га абл-
вы кан ка ма Ула дзі мір 
СІН КЕ ВІЧ. — Да вы шу-
ку, акра мя Хо цім ска-
га аддзе ла ўнут ра ных 
спраў, пад клю чы лі ся 
су пра цоў ні кі ўпраў лен-
ня кры мі наль на га вы-
шу ку УУС Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма, Клі ма-
віц ка га ад дзя лен ня Дэ-
парт амен та ахо вы МУС 
і ра та валь ні кі. Апы тан-
не жы ха роў вёс кі ні я кай 
ка рыс най ін фар ма цыі не 
да ло, а служ бо ва-вы шу ко вы са ба ка ўзяць след не змог. Ха-
лод нае на двор'е, скла да ны ланд шафт мяс цо вас ці і ба га тая 
рас лін насць так са ма бы лі су праць нас.

І толь кі 11 мая, пас ля двух дзён бес па спя хо вых по шу-
каў, гру па пад кі раў ніц твам пер ша га на мес ні ка на чаль ні ка 
Хо цім ска га РА УС Дзміт рыя Сё мач кі на, на рэш це, знай шла 
знік лую. Ста рая ля жа ла пад кус та мі. На пы тан не Дзміт рыя 
Мі ка ла е ві ча, ці жы вая яна, жан чы на не ча ка на спы та ла ся: 
«Ой, хлоп чы кі, а коль кі за раз ча су?» Пен сі я нер ку апе ра-
тыў на да ста ві лі ў Хо цім скую ра ён ную баль ні цу, ад куль 
пас ля поў на га аб сле да ван ня ад пус ці лі да до му. Не ве ра год-
на, але трое су так на хо ла дзе без ежы і ва ды не на нес лі 
знач най шко ды зда роўю На стас сі Які маў ны. Вось толь кі 
ад ка заць, ку ды і на вош та яна ад пра ві ла ся, ба буль ка так 
і не змаг ла.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by



По лацк-2017По лацк-2017  

Гіс то рыя, 
ду хоў насць, кні га
Свя та пісь мен ства рас пач нец ца мас тац ка-гіс та рыч-
ным дзей ствам «Бе ла рус кі шлях».

Яно ста не част кай ура чыс та га ад крыц ця і прой дзе 
пад зна кам дзвюх важ ных дат — 1155-год дзя По лац ка 
і 500-год дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня. Пра гэ та іш ла 
га вор ка пад час па ся джэн ня На цы я наль на га арг ка мі тэ та 
па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні свя та, якое дня мі прай шло 
ў По лац ку пад стар шын ствам на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра 
Ва сі ля Жар ко, пі ша БЕЛ ТА. Так са ма ў аб мер ка ван ні важ ных 
пы тан няў пад рых тоў кі да Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ўзя лі 
ўдзел мі ніст ры ін фар ма цыі і куль ту ры, прад стаў ні кі ін шых 
за ці каў ле ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў.

Свя та бе ла рус ка га пісь мен ства, якое сё ле та прой дзе ў са-
мым ста ра жыт ным го ра дзе Бе ла ру сі, ста не са праў ды важ най 
па дзе яй куль тур на га жыц ця ўсёй кра і ны. Так, пла ну ец ца, што 
асвят ляць яго бу дуць больш як сто жур на ліс таў ай чын ных і 
за меж ных СМІ. Са ма пра гра ма свят ка ван ня ла гіч на аб' яд нае 
рас ка зы пра на шу куль ту ру, гіс то рыю, лі та ра ту ру, вы дат ных 
зем ля коў. Прой дзе фэст ся рэд ня веч най куль ту ры «Ру бон», 
за пла на ва ны ўжо тра ды цый ны круг лы стол лі та ра та раў, у 
якім пры муць удзел прад стаў ні кі 15 кра ін све ту. Ад бу дзец ца 
фі нал кон кур су юных чы таль ні каў «Жы вая кла сі ка», фі наль-
ныя ме ра пры ем ствы на ву ко ва-асвет най экс пе ды цыі «Да ро га 
да свя ты няў». Ад ной з га лоў ных пля цо вак ста не Му зей бе ла-
рус ка га кні га дру ка ван ня, тут прой дзе ад ра зу не каль кі вы ста-
вак: бу дуць прад стаў ле ныя ма не ты ад На цы я наль на га бан ка, 
Псал ты ры з усёй Бе ла ру сі, ста ра дру ка ва ныя вы дан ні.

— По лацк — ка лыс ка бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, адзін з 
най буй ней шых куль тур ных цэнт раў, гэ ты го рад сім ва лі зуе 
бе ла рус кую ду хоў насць, — за ўва жы ла мі ністр ін фар ма-
цыі Лі лія АНА НІЧ. — Су час ная Бе ла русь — мі ра лю бі вая, 
дру жа люб ная, ад кры тая све ту кра і на, якая ў наш ня прос-
ты час імк нец ца за ха ваць ся бе. Бе ла рус кі шлях — гэ та 
шлях да ўза е ма па ва гі і ўза е ма ра зу мен ня, шлях да зго ды 
і мі ру, са цы яль най спра вяд лі вас ці і ду хоў на га раз віц ця 
ча ла ве ка.

Важ най пля цоў кай Дня бе ла рус ка га пісь мен ства ста не 
ста ра жыт ны Са фій скі са бор, тут бу дуць пра хо дзіць кан-
цэр ты. Так са ма пла ну ец ца прэ зен та цыя вы стаў кі-пле нэ ру 
«По лацк у гра вю рах су час ных мас та коў».

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by



Прад пры ем ства па вы твор час ці гі пер пра са ва най цэг лы і пліт кі ў па сёл ку 
Ру ба Ві цеб скай воб лас ці ста ла вы ні кам рэа лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та, 

у якім удзель ні чаў за меж ны ін вес тар і Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва Бе ла ру сі. Аб' ём ін вес ты цый склаў больш за 5 млн до ла раў.

На фо ру ме бы ла прад стаў ле на рас пра цоў ка ін жы не раў кам па ніі 
«Ві цязь» — за рад ная стан цыя для элект ра ма бі ляў, якая вы пус ка ец ца се рый на.
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Пер шы на мес нік на чаль ні ка Хо цім ска га 
РА УС ма ёр мі лі цыі Дзміт рый СЁ МАЧ КІН 

і знік лая На стас ся ПІЎ ЧАН КА.

«ЗА КЛАД КУ» РА БІ ЛА 
15-ГА ДО ВАЯ ШКОЛЬ НІ ЦА

У два ры жы ло га до ма па ста ліч най ву лі цы Ла бан ка ў 
мо мант ажыц цяў лен ня «за клад кі» бы ла за тры ма на 15-
га до вая ву ча ні ца ад ной са ста ліч ных ся рэд ніх школ.

— У хо дзе пра вя дзен ня над гля ду пры са бе ў яе бы ло зной-
дзе на і кан фіс ка ва на 14 скрут каў з па раш ком бе ла га ко ле ру, 
які, згод на з за клю чэн нем экс пер та, з'яў ля ец ца асаб лі ва не бяс-
печ ным псі ха троп ным рэ чы вам аль фа-PVP. У ча ты рох схо ван-
ках так са ма бы ло вы яў ле на і кан фіс ка ва на да дзе нае псі ха троп-
нае рэ чы ва, — рас ка за ла афі цый ны прад стаў нік Цэнт раль на га 
РУ УС г. Мін ска Тац ця на Абоз ная. — За тры ма ная з'яў ля ец ца 
ву ча ні цай 9 кла са ад ной са ста ліч ных ся рэд ніх школ. Ра ней да 
кры мі наль най ад каз нас ці яна не пры цяг ва ла ся, ад нак за трым-

лі ва ла ся за рас піц цё пі ва ў гра мад скім мес цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


