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CУСТРЭЧА БЕЗ ПРА ТА КО ЛА, 
АЛЕ... У ГАЛЬ ШТУ КАХ

Ак ту аль ныя пы тан ні ўза е ма дзе ян ня лі та ра та раў 
і ўла ды Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ аб мер ка ваў 

з чле на мі Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі
Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь цы та ваў Тур ге не ва, ус па мі наў, як на ча мі чы таў Ша-
мя кі на, і раз ва жаў пра тое, што су час ная бе ла рус кая лі та ра ту-
ра му сіць рас па вя даць пе рад усім пра дзень сён няш ні.

З ад на го бо ку, лі та ра ту ра — сфе ра чыс та твор чая, та му дзяр жаў-
ным дзея чам, чы ноў ні кам скла да на ўплы ваць на тое, якія ра ма ны, 
апо вес ці, вер шы вы хо дзяць з-пад пя ра пісь мен ні каў. Але ж з ін ша га 
бо ку, лі та ра ту ра — гэ та яшчэ і пра мы або ўскос ны апо вед пра час, 
пра асоб ных лю дзей і гра мад ства ў цэ лым. Ад фі нан са ван ня, дзяр-
жаў ных да та цый, гран таў і пад трым кі лі та ра та раў за ле жыць мно гае. 
Та му мож на лі чыць, што су стрэ ча чле наў Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі і стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча ста ла ў пэў ным сэн се спро бай на ла-
дзіць дыя лог па між ула дай і твор ца мі, маг чы мас цю па гу та рыць пра 
на ба ле лае і па раз ва жаць пра бу ду чы ню.

Стар шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ 
пад крэс ліў, што ў лі ку важ ных кі рун каў дзей нас ці твор чай ар га ні-
за цыі на гэ ты год — больш ак тыў ная пра ца з ма ла ды мі аў та ра мі, 
пра вя дзен не кон кур саў, се мі на раў, вы дан не дэ бют ных кніг. Мі ха іл 
Мяс ні ко віч па цвер дзіў, што гэ ты кі ру нак су па дае з ад ным з пры яры-
тэ таў па лі ты кі кра і ны ў цэ лым.

Што да зна ём ства з су час най бе ла рус кай лі та ра ту рай, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі рас ка заў, што пра чы таў усе кні гі ака дэ мі ка НАН 
Бе ла ру сі, пра за іка Ула дзі мі ра Гні ла мё да ва і на ват на па мяць ве дае 
час туш кі з яго ра ма на «Ра сія», што зна ё мы з твор час цю Ула дзі мі ра 
Ліп ска га і з за да валь нен нем пе ра чыт вае кла сі ку — Ку па лу, Ко ла са, 
Ша мя кі на. Пра тое, якой па він на быць бе ла рус кая лі та ра ту ра сён ня, 
Мі ха іл Мяс ні ко віч раз ва жае так:

— Ка лі зга даць ко ла саў скія, ша мя кін скія тво ры, то мне ду ма ец ца, 
што яны бы лі па пу ляр ныя, бо гэ тыя твор цы пі са лі пра су час ні каў. Тыя 
ра ма ны бы лі за па тра ба ва ныя, бо пра ма ці ўскос на нех та ба чыў у іх 
ся бе. Та му, ду маю, вар та больш пі саць пра на шых су час ні каў, пра тое 
жыц цё, якім мы жы вём, і праб ле мы, якія мы ма ем. Та ды тво ры бу дуць 
зра зу ме лыя ўсім. На ту раль на, гэ та до сыць да лі кат ная тэ ма, але на 
тое і ёсць твор цы, каб па спра ба ваць знай сці пра віль нае ра шэн не.

Пад час су стрэ чы пра гу ча лі і пы тан ні з бо ку твор цаў. Ці не са мае іс тот-
нае — пра за ха ван не пры яры тэ таў бе ла рус кай кні гі, маг чы масць лі та ра-
та рам вы да вац ца з пад трым кай дзяр жа вы. Але, як за ўва жыў на мес нік 
мі ніст ра ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, хва ля вац ца твор цам 
ня вар та, бо сё ле та дзяр жаў нае фі нан са ван не на цы я наль на га кні га вы-
дан ня не змен шыц ца, а спіс са цы яль на знач ных вы дан няў не ска ро ціц ца. 
Та му пісь мен ні кі бу дуць мець маг чы масць вы да ваць якас ныя тво ры.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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ПРЫ НЯЦЬ ЕЎ РА ГУЛЬ НІ
У най блі жэй шы час бу дзе за цвер джа ны план пад рых тоў кі 

да ме ра пры ем ства
Бе ла русь мак сі маль на ад каз на па ды хо дзіць да пра вя дзен ня 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, за явіў прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ-
КОЎ на пер шым па ся джэн ні рэс пуб лі кан ска га арг ка мі тэ та па 
пад рых тоў цы і пра вя дзен ні спа бор ніц тваў кан ты нен таль на га 
маш та бу ў 2019 го дзе ў на шай кра і не.

«За да ча аб пра вя дзен ні Еў ра пей скіх гуль няў на най вы шэй шым уз-
роў ні па стаў ле на кі раў ні ком дзяр жа вы. Да Еў ра гуль няў за ста ло ся два 
з па ло вай га ды, але гэ та толь кі зда ец ца, што ча су шмат. Усе вы ка наў-
цы па він ны мак сі маль на ад каз на па ды сці да вы ра шэн ня ўскла дзе ных 
на іх за дач», — пад крэс ліў кі раў нік Са ве та Мі ніст раў. Акра мя та го, у 
трох ме сяч ны тэр мін па ві нен быць за цвер джа ны план ме ра пры ем стваў 
па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні Еў ра пей скіх гуль няў. «Яго пра ект ужо 
пад рых та ва ны і на кі ра ва ны за ці каў ле ным», — па ве да міў прэм' ер.

Пад час па ся джэн ня арг ка мі тэ та бы ло ад зна ча на, што кі раў ніц тва 
Еў ра пей скіх алім пій скіх ка мі тэ таў ужо кан ста та ва ла вы со кую га тоў-
насць спар тыў ных аб' ек таў Мін ска пры няць спа бор ніц твы.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by
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У пры ват нас ці, у Дзяр-
жын скім ра ё не скан цэнт-
ра ва ны знач ны за пас пяс-
ча на-гра вій най су ме сі, і, 
зра зу ме ла, што гэ тае мес-
ца для пры ват ных ін вес-
та раў — смач ны ка ва лак 
пі ра га. Але ра зам з тым 
не ка то рыя з іх не вы кон-
ва юць умо вы вы ка ры стан-
ня не траў, якія ага во ра ны 
ў да мо ве. На прык лад, кам-
па нія «Дэ лмакс» у 2012 го-
дзе атры ма ла ў арэн ду па 
каст рыч нік 2016-га ўчас-
так пад кар' ер «Ма зу ры». 
Улас нік браў на ся бе аба-
вя за цель ствы па бу да ваць 
тут ад мі ніст ра цый на-бы-
та вы кор пус, які так і не 
за вяр шыў. А вы твор часць 
па вы пус ку бу даў ні чых рас-
тво раў і пе наб ло каў па він-
на бы ла за пра ца ваць яшчэ 
паў та ра го да та му. Ад нак 
усе на ме ры так і за ста лі ся 
на па пе ры. Больш за тое, 
ён са ма воль на за няў паў-
гек та ра во рыў най зям лі.

«Ця пер з кам па ніі спа га-
ня ец ца зя мель ны па да так 
у дзе ся ці крат ным па ме ры. 

Зем ле ка рыс таль нік па ві-
нен за кон чыць вы пра цоў-
ку кар' е ра і пра вес ці яго 
рэ куль ты ва цыю», — пад-
крэс ліў на чаль нік зем ле-
ўпа рад ка валь най служ бы 
Мі набл вы кан ка ма Сяр гей 
ШЫ МУК.

Жур на ліс ты ча ка лі, што 
ўла даль нік кам па ніі «Дэ л-
макс» Яў ген Шу лі гін пры е-
дзе на су стрэ чу, якая бы ла 
за моў ле на па пя рэд не, каб 
вы ка заць сваё мер ка ван не 
па азна ча най праб ле ме. Ды 
кі раў нік так і не з'я віў ся, на 
зван кі не ад каз ваў. Тым не 
менш, ка лі прый шоў час за-
кан чэн ня арэн ды, кам па нія 
ста ла за кід ваць Дзяр жын скі 
рай вы кан кам зва ро та мі, каб 
пра цяг нуць да га вор арэн ды 
кар' е ра. Пры чым кам па нія 
про сіць вы дзе ліць ёй яшчэ 
адзін кар' ер. На вош та ўклад-
ваць срод кі ў вы твор часць, 
ка лі пры бы так, воб раз на 
ка жу чы, мож на грэбс ці каў-
шом эк ска ва та ра?

Але ёсць пры кла ды бе-
раж лі вых ад но сін да зям лі 
з бо ку пры ват ных ін вес та-

раў. На прык лад, у су сед-
нім Мін скім ра ё не кам па нія 
«Су час ныя бе тон ныя кан-
струк цыі» ўзя ла ў арэн ду 
кар' ер «Се лі шча» на 15 
га доў. І зда бы вае пя сок 
для аса біс тай вы твор час ці 
ўні каль ных жа ле за бе тон-
ных бэ лек паў мет ро вай 
таў шчы ні. Для іх вы пус ку 
па ды хо дзіць пя сок тон кіх 
фрак цый, ачы шча ны, пра-
мы ты, як ка жуць, пяс чын-
ка да пяс чын кі. Вы ра бы 
з та ко га пяс ку і цэ мен ту 
вы трым лі ва юць вя лі кія на-
груз кі. Бло кі, па ты пу дэ-
та ляў «ле га» пры дат ныя 
як для бу даў ніц тва шмат-
па вяр хо ві каў, ганд лё вых 
цэнт раў, так і пар кін гаў, ін-
ды ві ду аль ных ка тэ джаў.

— У рас пра цоў ку кар'-
е ра ўкла дзе на 1 млн еў ра, 
а ў бу даў ніц тва за во да — 
30 млн еў ра, — рас ка заў 
на мес нік ды рэк та ра ад-
кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва Яў ген ПІ ЛІН-
КЕ ВІЧ. — Ця пер вы твор-
чыя ма гут нас ці прад пры-
ем ства цал кам за гру жа ны. 
Пра дук цыя ка рыс та ец ца 
по пы там на ўнут ра ным і 
знеш нім рын ках. Ёсць за-
ка зы ў Бе ла ру сі, Санкт-
Пе цяр бур гу. Па сту па юць 
за ка зы з Лат віі, кра ін Скан-
ды на віі, і з ця гам ча су кам-
па нія мае на мер атры маць 
еў ра пей скі сер ты фі кат.

Па за кан чэн ні экс плу а-
та цыі аран да тар пра вя дзе 
рэ куль ты ва цыю кар' е ра, 
а зям лю вер не ў сель гас-
аба рот.

Два пры кла ды — два 
роз ныя па ды хо ды да вы-
ка ры стан ня агуль на на цы-
я наль на га ба гац ця: зям лі і 
яе не траў. На вес ці па ра дак 
у гэ тай га лі не, у тым лі ку 

з ін вес та ра мі, за па тра ба-
ваў кі раў нік дзяр жа вы пад-
час ня даў няй на ра ды па 
пы тан нях зем ле ка ры стан-
ня. Прэ зі дэнт на га даў, што 
ў Бе ла ру сі іс на ва лі роз ныя 
па ды хо ды да рэ гу ля ван ня 
зя мель на га за ка на даў ства: 
спа чат ку гэ тыя пы тан ні 
жорст ка кант ра ля ва лі ся, а 
за тым бы ла да дзе на маг чы-
масць гу бер на та рам вы ра-
шаць пы тан ні прад стаў лен-
ня зя мель ін вес та рам. Ад нак 
та кое па слаб лен не пры вя ло 
да не на леж на га вы ка ры-
стан ня тэ ры то рый. «Та му я 
быў вы му ша ны ад мо віц ца 
ад прак ты кі пра да стаў лен-
ня зя мель ных участ каў гу-
бер на та ра мі і вяр нуць гэ тае 
пра ва Прэ зі дэн ту. Яшчэ раз 
пад крэс лі ваю: хто-хто, а гу-
бер на та ры ве да юць маё 
стаў лен не да зям лі. Гэ та 
ба гац це кра і ны. Гу біць яго 
ні ко му не да зво ле на, та му 
што яно нам не на ле жыць 
і на ват не на шым дзе цям. 
Яно на ле жыць бу ду чым па-
ка лен ням», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На га даю, на Мін шчы не ў 
па раў на нні з ін шы мі аб лас-
ця мі рэа лі за ва на най больш 
ін вес ты цый ных пра ек таў: з 
2009 го да — 240. Ся род не-
да бу да ва ных — ла гіс тыч-
ны цэнтр, дзве гас ці ні цы, 
аб' ект пры да рож на га сэр-
ві су. Як ад зна чыў стар-
шы ня ка мі тэ та эка но мі кі 
Мі набл вы кан ка ма Па вел 
ЮХ НЕ ВІЧ, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка даў ін вес та рам 
два ме ся цы для са ма стой-
най рэа лі за цыі даў га бу даў 
но вым улас ні кам для за-
вяр шэн ня бу даў ніц тва. 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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У мі ну лую су бо ту стар шы ня 
Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ана-
толь Ліс пра вёў прэс-кан фе рэн-
цыю для прад стаў ні коў мяс цо-
вых і рэс пуб лі кан скіх СМІ. На па-
чат ку кі раў нік воб лас ці зра біў 
ка рот кае па ве дам лен не пра 
вы ні кі ра бо ты ў мі ну лым го дзе. 
Па вод ле яго слоў, тэм пы рос ту 
асноў ных па каз чы каў эка но мі-
кі апя рэдж ва юць ся рэд не рэс-
пуб лі кан скія, асаб лі ва ў га лі не 
сель скай гас па дар кі. Па мно гіх 
па зі цы ях воб ласць вый шла на 
пер шыя-дру гія мес цы. На ват 
па зар пла це, якая тра ды цый на 
зай ма ла апош ні ра док рэс пуб-
лі кан скай звод кі, ад бы лі ся ста-
ноў чыя зру хі.

Пра мыс ло васць і сель ская гас па-
дар ка пра ца ва лі ня дрэн на і за бяс пе-
чы лі пры рост, а вось аб' ём бу даў ні ча-
ман таж ных ра бот зні зіў ся на 17 пра-
цэн таў, з-за ча го ва ла вы рэ гі я наль ны 
пра дукт кры ху не да цяг нуў да ўзроў ню 
па пя рэд ня га, 2015 го да. Але да хо ды 
бюд жэ ту ле тась іс тот на вы рас лі, што 
да зво лі ла па спя хо ва фі нан са ваць шэ-
раг са цы яль ных аб' ек таў. На прык лад, 
за вер ша на рэ кан струк цыя ін фек цый-
на га кор пу са аб лас ной баль ні цы, а 
па сут нас ці ўзве дзе на но вая су час ная 
баль ні ца ін фек цый на га про фі лю. Ле-
тась так са ма ўве дзе ны ў строй спаль-
ны кор пус дзі ця ча га рэ абі лі та цый на-
га цэнт ра «То нус», зда дзе на не каль кі 
аб' ек таў аду ка цыі.

У част цы пры яры тэ таў са цы яль-
на-эка на міч на га раз віц ця на 2017 год 

стар шы ня абл вы кан ка ма на зваў ар-
га ні за цыю ма лых і ся рэд ніх прад пры-
ем стваў і ства рэн не но вых ра бо чых 
мес цаў. Ле тась, як вя до ма, ста ві ла ся 
за да ча ства рыць у рэ гі ё не не менш 
за 5 ты сяч ра бо чых мес цаў. Па вод ле 
па пя рэд няй ацэн кі, за кошт ар га ні за-
цыі но вых прад пры ем стваў і вы твор-
час цяў пра ца ўлад ка ва на ка ля 6,5 ты-
ся чы ча ла век. Апош няя ліч ба ўзя тая 
за ары ен цір на год но вы. Афі цый ны 
ўзро вень бес пра цоўя ў рэ гі ё не скла-
дае 1 пра цэнт на сель ніц тва. «Але 
не вар та па ды хо дзіць да праб ле мы 
спро шча на, — за ўва жыў Ана толь 
Ліс. — Шмат лю дзей ез дзяць на за-
роб кі ў су сед нія кра і ны, іх за ня тасць 
на огул не ад люст роў вае ста тыс ты ка. 
Ця пер іх эпі за дыч ныя па езд кі мож на 
так са ма лі чыць не поў най за ня тас-
цю, бо і ў су сед ніх кра і нах скла да-
ная сі ту а цыя на рын ку пра цы. Та му 
праб ле ма за ста ец ца, мы яе ба чым 
і ро бім стаў ку най перш на раз віц цё 
прад пры маль ніц тва».

Пра ажыў лен не мяс тэ чак і сель-
скіх на се ле ных пунк таў га вор ка пай-

шла так са ма ў кан тэкс це да жы нак. 
Ана толь Ліс ад зна чыў, што сё ле та 
ўпер шы ню аб лас ное свя та пра цаў ні-
коў вёс кі прой дзе не ў ра ён ным цэнт-
ры, а ў Да выд-Га рад ку, на се ле ным 
пунк це, які да ся рэ дзі ны 1960-х быў 
рай цэнт рам. І та кіх бы лых рай цэнт раў 
у нас мно га, не ка то рыя з іх і ста нуць 
цэнт ра мі да жы нак на перс пек ты ву. 
Па вод ле слоў гу бер на та ра, да жын кі 
не столь кі свя та, коль кі вя лі кі са цы-
яль ны пра ект. Ме на ві та пад іх вы дзя-
ля юц ца срод кі з бюд жэ ту на ра монт, 
рэ кан струк цыю жыл ля, ін жы нер ных 
се так, аб' ек таў куль ту ры, аду ка цыі, 
ме ды цы ны. Та кім чы нам на се ле ны 
пункт па ды хо дзіць да свя та ўра джаю 
грун тоў на аб ноў ле ным на ка рысць 
яго жы ха роў.

Вя лі кая ўва га пад час прэс-кан фе-
рэн цыі бы ла ўдзе ле на пра гра ме іна-
ва цый на га раз віц ця. Ад зна ча на, што 
ў яе ўклю ча на на бя гу чы год шэсць 
прад пры ем стваў па воб лас ці. Гэ та 
за вод аку му ля та раў «Во лат» на тэ-
ры то рыі СЭЗ «Брэст», вы твор часць 
ар га на мі не раль ных угна ен няў на 
асно ве ад хо даў бія га за вай уста ноў кі 
сві на комп лек су «За ход ні» ў Брэсц-
кім ра ё не, ства рэн не поў на га цык ла 
вы твор час ці свін цо ва-аку му ля тар ных 
ба та рэй, ства рэн не на прад пры ем стве 
«Сан та-Брэ мар» бія га за ва га комп лек-
су па пе ра пра цоў цы па лі мер ных і ар га-
ніч ных ад хо даў вы твор час ці і ачыст цы 
сцё ка вых во даў з атры ман нем бія га зу 
і вы пра цоў кай элект ра энер гіі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі з рап тоў най смер-
цю дэ пу та та Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня КО ХА НА ВА Ана то ля Паў ла ві-
ча і вы каз ва юць шчы рае спа чу ван не яго род ным і бліз кім.

Рэ гі ё ныРэ гі ё ны  ��

ДА ЖЫН КІ ЯК СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ ПРА ЕКТ
Пры яры тэ ты са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця на бя гу чы год на зваў кі раў нік Брэст чы ны Ана толь ЛІС
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Ды рэк тар вы да вец тва «Ча ты ры чвэр ці» Лі лі я на АН ЦУХ, стар шы ня 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Мі ка лай ЧАР ГІ НЕЦ, стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

ЗА ЛА ТАЯ ЖЫ ЛА
У ста ліч най воб лас ці 
на ліч ва ец ца больш як 
200 кар' е раў. Яны роз-
ныя па ве лі чы ні і вы-
твор чых ма гут нас цях. 
90 з іх рас пра цоў ва юць 
юры дыч ныя асо бы, а 
9 са мых ма гут ных — 
у ру ках пры ват ні каў. 
Для не ка то рых аран-
да та раў зда бы ча пяс-
ку і пяс ча на-гра вій най 
су ме сі, мяк ка ка жу чы, 
пе ра тва ры ла ся ў за ла-
тую жы лу. І гэ та зра зу ме ла: у зда бы чу ка рыс ных 
вы кап няў яны ўклад ва юць гра шы, а пра да юць вы-
твор цам у не каль кі ра зоў да ра жэй. «Гэ та на шы не-
тры, наш стра тэ гіч ны за пас. І з іх бо ку гэ та прос та 
рвац тва», — лі чыць стар шы ня Мі набл вы кан ка ма 
Ся мён ША ПІ РА.
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Як ін вес та ры 
за гра ба юць пры бы так 

каў шом эк ска ва та ра


