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Аляк сандр Лу ка шэн ка па чаў сваю пра-

мо ву сло ва мi, што дае клят ву на вер насць 

Ай чы не i на ро ду з асаб лi вым па чуц цём — 

«гор дас цi за бе ла ру саў, якiя прай шлi вы-

пра ба ван не на тры ва ласць сва iх пе ра ка-

нан няў».

«Дзень ус туп лен ня на па са ду Прэ зi дэн-

та, дзень iнаў гу ра цыi — гэ та дзень на шай 

з ва мi пе ра мо гi, пе ра ка наў чай i лё са вы зна-

чаль най. Мы не прос та вы бi ра лi Прэ зi дэн-

та кра i ны, мы аба ра ня лi свае каш тоў нас-

цi, на ша мiр нае жыц цё, наш су ве рэ нi тэт i 

на шу не за леж насць. I ў гэ тым пла не нам 

на ле жыць яшчэ ня ма ла зра бiць», — ска заў 

Прэ зi дэнт.

Па яго сло вах, бя гу чы год увой дзе ў гiс-

то рыю Бе ла ру сi як край не эма цы я наль ны 

пе ры яд, ка лi на шай дзяр жаў нас цi быў кi-

ну ты вы клiк не ад на ра зо ва ад пра ца ва ных 

тэх на ло гiй знi шчэн ня не за леж ных дзяр жаў. 

«Але мы апы ну лi ся ў лi ку ня мно гiх кра iн (ма-

быць, адзi ныя), дзе «ка ля ро вая рэ ва лю цыя» 

не ад бы ла ся. I гэ та вы бар бе ла ру саў, якiя 

нi ў якiм ра зе не жа да юць стра цiць кра i-

ну, — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Мы 

ўпэў нi лi ся, што на шы гра ма дзя не ў аб са-

лют най боль шас цi лю бяць сваю зям лю, 

жа да юць ёй мi ру, спа кою i роск вi ту. Ня-

гле дзя чы на па-д'я баль ску ўдас ка на ле ныя 

пад штур хоў ван нi звон ку, за ха ва лi па ва гу 

адзiн да ад на го».

Як ад зна чыў Прэ зi дэнт, ка лiсь цi на род 

Бе ла ру сi лёг ка i не ча ка на зай меў сваю 

не за леж насць i доў га ўспры маў яе як да-

насць. «Сён ня, вы па ку та ваў шы гэ ту пе ра-

мо гу, мы пад ня лi ся на но вую пры ступ ку 

са ма ўсве дам лен ня, астыў шы ад га рач кi элек-

та раль ных ба та лiй, уба чы лi, як уз рас тае ўся 

на ша на цыя. I хай Бе ла русь па су свет ных мер-

ках зу сiм ма ла дая i не за леж ная дзяр жа ва. 

Але бе ла ру сы як на цыя ўжо не дзе цi — мы 

на род», — пра цяг нуў кi раў нiк кра i ны.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што, зна хо дзя чы ся 

ў су свет ным кры зi се, мы па вiн ны вяр нуць 

краі ну да бяс печ на га жыц ця, якое бы ло ў 

нас заў сё ды, прый сцi да зго ды дзе ля бу ду-

чы нi. «I мы гэ та зро бiм. Я не ма гу, не маю 

пра ва кi нуць бе ла ру саў, якiя звя за лi з дзяр-

жаў ным кур сам не толь кi па лi тыч ныя пе ра-

ва гi, але i свой лёс, бу ду чы ню сва iх дзя цей, 

усiх, хто ў та кi скла да ны для Бе ла ру сi пе ры-

яд, за стаў ся вер ны кра i не i на ро ду. Гэ та тыя, 

хто ге ра iч на су праць ста яў па гро зе пан дэ мii, 

пра яў ля ю чы свае най леп шыя пра фе сiй ныя i 

ча ла ве чыя якас цi, хто за ха ваў зда ро вы сэнс 

ва ўмо ве дэз ары ен та цыi гра мад ства», — 

ска заў Прэ зi дэнт.

«Я ўба чыў лю дзей у спра ве, зра зу меў, 

што не толь кi мя не, але i наш на род ата ча-

юць па тры ё ты. Ва ўмо вах пост вы бар чых 

аб ста вiн ка лек ты вы прад пры ем стваў па-

ка за лi ўсю сваю муд расць, вы браў шы цэх, 

а не пло шчу. Не пад вя лi пра цаў нi кi ся ла, 

дзя ку ю чы iм усе гэ тыя ме ся цы рэ гi ё ны жы лi 

звы чай ным жыц цём — лю дзi апра цоў ва лi 

i ўбi ра лi ўра джай з па лёў», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт рас ка заў, што сi ла бе ла рус-

кай ула ды, за лог да ве ру да яе — у тым, 

што на ват у са мыя скла да ныя ча сы мы не 

ад маў ля лi ся ад сва ёй са цы яль най па лi ты кi, 

са цы яль на ары ен та ва най дзяр жа вы. Пад-

трым ка пен сi я не раў, шмат дзет ных i iн шых 

ураз лi вых сла ёў на сель нiц тва за ста нец ца 

шля хам кра i ны пры лю бых аб ста вi нах.

«Важ на, каб i мо ладзь за ха ва ла па ва гу 

да сва iх баць коў. У на шых дзя цей пе рад 

ва чы ма ёсць год ны прык лад ра цы я наль най 

муд рас цi. Мы па ка за лi, што ства рэн не но-

ва га маг чы ма толь кi на ба зе та го, што да-

сяг ну лi», — звяр нуў ува гу кi раў нiк кра i ны.

Ён за явiў, што дзяр жа ва не ад сту пiць ад 

сiс тэм на га ру ху на пе рад i не ад мо вiц ца ад 

стаў кi на на ва цыi. Прэ зi дэнт мяр куе, што 

муд рыя iн вес та ры, якiя мыс ляць ка тэ го-

рыя мi транс ды на мiч най ка мер цыi, ацэ няць 

дзе ян нi па ства рэн нi пры ця галь ных умоў 

для бiз не су.

«У асно ве дзяр жаў най па лi ты кi — ча-

ла век i на ша га тоў насць на но вым, якас-

ным уз роў нi ад па вя даць яго ча кан ням. 

Так са ма ў лi ку пры яры тэ таў — но вае гра-

мад ства, яно на кi ра ва на на больш ак тыў-

нае пра соў ван не гра мад ска-па лi тыч ных 

iнi цы я тыў», — да даў Прэ зi дэнт. Ён на га даў 

пра ра бо ту над но вай Кан сты ту цы яй, пра 

не аб ход насць ства рыць умо вы для раз вiц ця 

са праўд най пар тый най сiс тэ мы, удас ка на-

лiць вы бар чае за ка на даў ства, ад пра ца ваць 

пы тан нi рэ фар ма ван ня мяс цо ва га са ма кi-

ра ван ня. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 

што ўсё гэ та ўжо ро бiц ца i вы ка заў упэў не-

насць, што адзi най фор му лай вы жы ван ня 

Бе ла ру сi з'яў ля ец ца моц ная ўла да, пра-

вiль насць кур су i пад трым ка лю дзей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што 

ас но ва раз вiц ця — во ля на ро да ў сва ёй кра i-

не: «I мы са мi без знеш ня га ўдзе лу раз бя-

ром ся ў на шых праб ле мах, прый дзем да 

зго ды, за бяс пе чым су пра цоў нiц тва ўсiх 

сла ёў гра мад ства, пры трым лi ва ю чы ся 

за кон на сцi i ўза е ма па ва гi. Як лю бая моц-

ная дзяр жа ва, мы за ста нём ся ад кры ты мi 

i дру жа люб ны мi. На скры жа ван нi геа па-

лi тыч ных плат фор маў мы ма ем на мер 

за ха ваць сваю мi ра твор чую мi сiю».

Ён раз лiч вае, што сён ня, уста яў шы пе-

рад ма сi ра ва ным уплы вам тэх на ло гiй, Бе ла-

русь ста не до на рам ста бiль нас цi. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пе ра лi чыў, што мы вы хо дзiм з 

вы пра ба ван няў цяж ко га 2020 го да з аб-

ноў ле най ме ды цы най, су час ны мi фор ма мi 

са ма ар га нi за цыi гра мад ства, пра ве рыў шы 

на стрэ саў стой лi васць сель скую гас па дар-

ку, уз мац нiў шы энер ге тыч ную бяс пе ку.

«Бес прэ цэ дэнт ны знеш нi цiск толь кi за-

гар та ваў нас, зра бiў больш ра шу чы мi i бес-

кам пра мiс ны мi ў ба раць бе за сваё. Чу жо га 

нам не трэ ба. Ка лi нам i прад ба чац ца но выя 

эк за ме ны, мы га то выя да iх. Услед за су-

свет ны мi кры зi са мi аба вяз ко ва пры хо-

дзiць раз вiц цё. Мяр кую, што ад наў лен не 

су свет на га гра мад ска га жыц ця бу дзе iмк-

лi вае. Та му мы мо жам раз лiч ваць на хут кi 

роск вiт но вых эка на мiч ных, ла гiс тыч ных, 

тэх на ла гiч ных i iн шых ра шэн няў», — кан-

ста та ваў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ся да бе-

ла ру саў i ска заў, што «ва ўсiх вы пра ба-

ван нях мы не стра цi лi ся бе, а зна чыць 

здоль ныя са мi бу да ваць тую кра i ну, якую 

лю бiм i пра якую ма рым».

«Я зраб лю ўсё, каб вы нi ко лi не па шка-

да ва лi, што пер шым Прэ зi дэн там на шай 

Бе ла ру сi быў я», — за вяр шыў пра мо ву кi-

раў нiк кра i ны.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«У асно ве дзяр жаў най па лi ты кi — 
ча ла век i на ша га тоў насць на но вым, 

якас ным уз роў нi ад па вя даць яго ча кан ням»

ПА СА ДЗI СВАЁ ДРЭ ВА
Асаб лi вая ўва га пад час 

мера  пры ем стваў па на вя дзен-

нi па рад ку на зям лi ўдзя ля ец-

ца да дат ко ва му азе ля нен ню 

ву лiц i два роў, ад хо наў асноў-

ных транс парт ных ма гiст ра ляў. 

А пад час тра ды цый на га ме-

сяч нi ка па на вя дзен нi па рад ку 

на зям лi, якi па чаў ся ў Мiн ску з

19 ве рас ня, на каль ца вой аў та-

да ро зе з'я вiц ца 57 ты сяч дэ ка ра-

тыў ных кус тоў, якiя скла дуц ца ў 

пры го жыя кам па зi цыi, рас ка заў 

Ула дзi мiр ЛЕ БЕДЗЬ, на чаль нiк 

упраў лен ня га рад ской гас па-

дар кi i энер ге ты кi Мiн гар вы-

кан ка ма.

Тра ды цый на пра хо дзiць у 

ста лi цы i ак цыя «Зя лё ны двор 

ра зам». Ула дзi мiр Ле бедзь за-

пра сiў усiх жы ха роў пры няць у 

ёй удзел i доб ра ўпа рад ка ваць 

свае два ры.

— Для гэ та га не аб ход на зай-

сцi на сайт, за рэ гiст ра вац ца 

i вы ка заць ней кае сваё жа дан не i 

ба чан не, што i дзе ў два ры мяр ку-

ец ца па са дзiць, а так са ма ўзгад-

нiць мес ца з ад па вед ны мi служ-

ба мi. З за яў нi кам звя жуц ца i на ват 

пра па ну юць ма тэ ры ял для па сад кi. 

Ста лi ца заўж ды сла вi ла ся вя лi кi мi 

аб' ёма мi ра бо ты, якiя пра во дзi лi-

ся вяс ной i ўво сень, у тым лi ку i з 

ак тыў ным удзе лам гра ма дзян, за 

што iм вя лi кi дзя куй.

Для ўдзе лу ў ак цыi, да рэ чы, ужо 

за пi са ла ся больш як 700 ча ла век, i 

лiч ба гэ тая пра цяг вае рас цi.

КАМ ФОРТ ДЛЯ СПОР ТУ, 
ГУЛЬ НЯЎ I ВЫ ГУ ЛУ СА БАК

Схе мы азя ле не ных тэ ры то-

рый агуль на га ка ры стан ня, якiя 

рас пра цоў ва юц ца ў кра i не, за-

клi ка ны не да пус цiць воль на га 

абы хо джан ня з зя лё ны мi на са-

джэн ня мi, а так са ма спры яць 

ства рэн ню кам форт ных умоў 

пра жы ван ня i ў цэ лым фар мi ра-

ван ню ася род дзя га ра доў i вё сак, 

акрэс лi ла Воль га ВЕ РА МЕЙ, 

на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен-

ня го ра да бу даў нiц тва, пра ект-

най, на ву ко ва-тэх нiч най i iна-

ва цый най па лi ты кi Мiн бу дар хi-

тэк ту ры:

— Не ма ла важ ную ро лю пры 

гэ тым за бяс печ вае вы ка нан не 

ўста ноў ле ных па тра ба ван няў па 

на яў нас цi ў жыл лё вай за бу до ве 

пля цо вак для за ня ткаў фiз куль-

ту рай, гуль няў дзя цей, ад па чын ку 

да рос лых. Мес цаў для гас па дар-

чых мэт i за хоў ван ня транс пар ту, 

пля цо вак для вы гу лу са бак, раз-

вiц цё ве ла да ро жак.

Ад па вед на са ство ра най нар-

ма тыў най ба зай пра ду гледж ва ец-

ца так са ма апе рад жаль нае раз-

вiц цё iн жы нер най i транс парт най 

iнф ра струк ту ры. А каб па леп шыць 

якасць вы дзя ля е мых зя мель ных 

участ каў для ма са ва га жыл лё ва га 

бу даў нiц тва, ство ра ны прэ фе рэн-

цыi для за бес пя чэн ня комп лекс най 

за бу до вы но вых жы лых ра ё наў з 

ар га нi за цы яй кам форт на га жы ло га 

ася род дзя i яго за бес пя чэн не аб' ек-

та мi са цы яль най iнф ра струк ту ры.

— Час маш таб ных за бу доў, пад-

час якiх з'я вi лi ся та кiя мiк ра ра ё ны, 

як Ка мен ная Гор ка ў Мiн ску цi Бi-

ле ва ў Вi цеб ску, закан чва ец ца. Мы 

пе ра хо дзiм да кроп ка ва га пла на-

ван ня, дэ та лё вых пла наў квар та-

лаў. Цэнт ры два роў вы зва ля юц ца 

ад аў та ма бi ляў, пра ду гледж ва юц-

ца ве ла пар коў кi, мес цы для ад па-

чын ку на сель нiц тва: дзi ця чыя пля-

цоў кi i зо ны для за ня ткаў спор там. 

Пад час асва ен ня тэ ры то рый пра-

ду гле джа на так са ма пра вiль нае 

бу даў нiц тва жы лых да моў, дзi ця-

чых сад коў i школ.

СМЕЦ ЦЕ ВЫЯ ПА РУ ШЭН НI
За на вя дзен нем па рад ку на 

зям лi со чыць ка мi тэт пры род ных 
рэ сур саў. За 2020 год iм пра ве-
дзе на 552 кант роль ныя ме ра пры-
ем ствы, у вы нi ку якiх вы зна ча на 
больш за 400 па ру шэн няў i скла-
дзе на 174 пра та ко лы. У асноў ным 
не вы трым лi ва юц ца пра вi лы абы-
ходжання з ад хо да мi: не санк цы я -
на ва ныя звал кi, не раз дзель ны 
збор смец ця, па ве да мiў Дзмiт рый 
ШУНЬ КIН, на мес нiк стар шы нi 
Мiнск ага га рад ско га ка мi тэ та 
пры род ных рэ сур саў i ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя:

— Ка мi тэт так са ма рэ гу люе рас-
паў сюдж ван не iн ва зiў ных рас лiн: 
бар шчэў нi ку Са сноў ска га i су мнi-
ку ка над ска га. Ле тась бар шчэў нiк 
рос у ста лi цы на 40 гек та рах, а ўжо 
сё ле та ён су стра ка ец ца на 28 гек-
та рах.

Па iнi цы я ты ве Мiнп ры ро ды пра-
ве дзе на гла баль ная эка ла гiч ная 
кам па нiя «Доб ра ўпа рад ку ем ма-
лую ра дзi му», якая пра цяг ва ец ца 
i да гэ туль, за ўва жыў ён:

— Яе мэ та — зра бiць так, каб 
кож ны гра ма дзя нiн у сва iм па сёл-
ку, сва iм два ры зра бiў па сiль ны 
ўнё сак: па са дзiў дрэ ва цi ўлад ка-
ваў кан тэй нер ную пля цоў ку. Кам-
па нiя стар та ва ла з Пар ку ка мя нёў 
вяс ной 2018 го да су мес на з Пер-
ша май скiм ра ё нам ста лi цы. Ле-
тась яна пра цяг ну ла ся ак цы я мi па 
за клад цы пар ку ся мей ных дрэў у 
роз ных ра ё нах ста лi цы.

Ужо два га ды як у Мiн ску аб-

ста лёў ва юц ца эка ла гiч ныя сцеж-

кi. Сё ле та са май знач най у гэ тым 

пла не ста ла ся ар га нi за цыя дру гой 

част кi экас цеж кi ў За вод скiм ра ё не 

(ка ля заа пар ка). У пла нах з ча сам 

зра бiць i трэ цюю яе част ку.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

АЗЕ ЛЯ НЕН НЕ, 
ЭКАС ЦЕЖ КI, ВЕ ЛА ПАР КОЎ КI

Хар ча ван неХар ча ван не

Пра дук то выя 
кра мы 

ў плю се. 
За кошт 

рэ ста ра наў?
На цы я наль ны ста тыс тыч ны 

ка мі тэт пад рых та ваў ана лі-

тыч ную за піс ку «Аб раз віц ці 

ўнут ра на га ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня ў сту дзе-

ні—жніў ні гэ та га го да».

Як ака за ла ся, роз ніч ны та ва-

ра аба рот у кра і не за восем ме ся-

цаў бя гу ча га го да склаў 34,5 млрд

руб лёў, або 102,7 % у су па стаў-

ных цэ нах да ўзроў ню сту дзе-

ня—жніў ня 2019 го да. Ад на-

дзён ны роз ніч ны та ва ра аба рот 

у раз лі ку на ду шу на сель ніц тва 

з па чат ку го да склаў 15 руб лёў 

су праць 14,1 руб ля за ана ла гіч-

ны пе ры яд мі ну ла га го да.

Роз ніч ны та ва ра аба рот ар га-

ні за цый ганд лю, на які прый шло-

ся 91,7 % роз ніч на га та ва ра аба-

ро ту кра і ны, за гэ ты час склаў 

31,6 млрд руб лёў, або 104,3 % 

у су па стаў ных цэ нах да ад па-

вед на га пе ры я ду па пя рэд ня га 

го да.

Спе цы я ліс та мі Бел ста та бы-

ло ад зна ча на, што пад час пан-

дэ міі лю дзі ста лі менш на вед-

ваць ста ло выя, ка вярні і асаб-

лі ва рэ ста ра ны. Та ва ра аба рот 

гра мад ска га хар ча ван ня ў сту-

дзе ні—жніў ні склаў 1,6 млрд 

руб лёў, або 79,7 % у су па стаў-

ных цэ нах да ўзроў ню васьмі 

ме ся цаў мі ну ла га го да.

А вось ап то вы та ва ра аба-

рот у нас у апош ні час злёг ку 

«асеў» — з па чат ку го да ён 

склаў 61,9 млрд руб лёў, або ў 

су па стаў ных цэ нах 92,2 % да 

ўзроў ню мі ну ла га го да.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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