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Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва

БА ЛІ ВУД І БЕ ЛАЗ
Ме на ві та гэ тыя кі рун кі да юць ста ноў чую ды на мі ку су пра цоў-

ніц тва на шай кра і ны з да лё кай Ін ды яй, ад зна чае на прэс-

кан фе рэн цыі Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі 

Ін дыя ў Бе ла ру сі Сан гі та Ба ха дур.

Ры нак — ве лі зар ны
У каст рыч ні ку мі ну ла га го да Бе ла рус кая ка лій ная кам па нія пад-

пі са ла кант ракт з ін дый скі мі парт нё ра мі на па стаў ку ка лій ных угна-
ен няў. Згод на з за клю ча ным кант рак там, ца на для Ін дыі скла ла 
280 до ла раў за то ну. Дзе ян не да га во ра за кан чва ец ца ў кан цы 
са ка ві ка гэ та га го да.

Па сло вах па сла, па пя рэд ні кант ракт пра ду гледж ваў ца ну 
290 до ла раў за то ну і дзей ні чаў паў го да. Дзе ю чы кант ракт так са ма 
быў за клю ча ны на паў го да. «Я ду маю, што бу ду чы кант ракт бу дзе 
па доў жа ны на та кіх жа ўмо вах, што і ра ней», — вы ка за ла ўпэў не-
насць Сан гі та Ба ха дур.

Ры нак ка лій ных угна ен няў у Ін дыі з'яў ля ец ца ад ным з са мых 
пры яры тэт ных для Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі, та му што зай мае 
пер шае мес ца ў све це па аб' ёме.

Ін дый скі фільм бе ла рус кай вы твор час ці
Зня ты Ба лі ву дам у Бе ла ру сі кі на фільм бу дзе спры яць пры цяг-

нен ню ін дый скіх ту рыс таў. Дып ла мат рас ка за ла пра па спя хо вы 
бе ла рус ка-ін дый скі пра ект у га лі не кі не ма та гра фіі і ад зна чы ла, што 
гэ та па слу жыць па шы рэн ню ці ка вас ці да Бе ла ру сі ў Ін дыі. «Фільм 
мо жа пры цяг нуць боль шую коль касць ту рыс таў», — пад крэс лі ла 
яна, пра вёў шы па ра лель з Іс лан ды яй, у якой пас ля зня та га там 
філь ма рэз ка вы рас ла коль касць ін дый скіх ту рыс таў. «Фільм да-
па мо жа змяс ціць ва шу кра і ну на ту рыс тыч ныя кар ты для ту рыс таў 
Ін дыі», — упэў не ная Сан гі та Ба ха дур.

«Што да ты чыц ца па лі тыч ных ад но сін па між на шы мі дзяр жа ва мі, 
то яны заў сё ды бы лі цёп лыя і сяб роў скія», — ад зна чы ла спа да ры-
ня Ба ха дур. Па сло вах па сла, ві зі таў і аб ме наў па між Бе ла рус сю і 
Ін ды яй ле тась не бы ло, «але мы хо чам на гнаць гэ та сё ле та». Пла ну-
юц ца ві зі ты на ўзроў ні мі ніст раў, за пла на ва ны бе ла рус ка-ін дый скія 
кан суль та цыі па між мі ніс тэр ства мі за меж ных спраў.

За кра на ю чы ві за вую тэ ма ты ку, па сол на га да ла, што Ін дыя ўвя-
ла элект рон ныя ві зы, кошт якіх скла дае 20 до ла раў, пры тым што 
ра ней ён да ся гаў 100 до ла раў. У цэ лым кі раў нік ін дый скай дып ла-
ма тыч най мі сіі ўпэў не ная, што двух ба ко выя ту рыс тыч ныя кан так ты 
ста нуць больш ак тыў ныя.

На шы «цяж ка ва га ві кі» і пра гра ма ІTЕС
Ін дый скі дып ла мат так са ма па ве да мі ла, што яшчэ не пад рых та-

ва ны кан чат ко выя ліч бы па та ва ра аба ро це па між на шы мі кра і на мі 
за мі ну лы год. Ад нак яна ўпэў не ная, што яны знач на па вя лі чы лі ся 
і пе ра вы сі лі су му 600 міль ё наў до ла раў.

Па каз чы кі та ва ра аба ро ту гэ та га го да бу дуць па вя лі ча ны за 
кошт но ва га кант рак та Бе лА За на па стаў ку буй ной тэх ні кі, а ме-
на ві та: 77 кар' ер ных са ма зва лаў гру за па ды маль нас цю 130 тон і 
96 гру за па ды маль нас цю 240 тон і больш. Па сло вах па сла, кож ны 
са ма звал каш туе ад 100 ты сяч до ла раў, та му кант ракт, пад пі са ны ў 
каст рыч ні ку мі ну ла га го да, да зво ліць та ва ра аба ро ту па між на шы мі 
кра і на мі знач на вы рас ці.

Больш за 330 бе ла рус кіх спе цы я ліс таў з роз ных сфер прай шлі 
на ву чан не ў Ін дыі па пра гра ме Ін дый ска га тэх ніч на га і эка на міч на-
га су пра цоў ніц тва МЗС Рэс пуб лі кі Ін дыя (ІTЕС). Па сло вах па сла, 
ін дый ская ўра да вая пра гра ма ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю
ў бе ла ру саў. Што год ін дый скі бок вы дзя ляе для Бе ла ру сі ка ля 
15 сты пен дый.

Сяр гей КУР КАЧ.

Курс — 
на со неч ную энер ге ты ку

Най ноў шыя ідэі і іх ува саб лен не ў 
тэх ні цы і тэх на ло гі ях да зва ля юць фар-
мі ра ваць і су пра ва джаць буй ныя сіс-
тэм ныя пра ек ты, якія ства ра юць ба зіс 
для ма дэр ні за ва най эка но мі кі. Дзя ку ю-
чы на ма ган ням на ву коў цаў бы лі ство-
ра ны экс пе ры мен таль ныя і до след ныя 
ўзо ры элект ра транс пар ту і яго кам па-
не нтаў. Вя дуц ца ра бо ты па вы пус ку 
до след ных узо раў ма дэль на га ра ду 
кар кас на-па нель ных лег ка вых элект-
ра ма бі ляў ма ло га кла са з ку за вам з 
кам па зіт ных ма тэ ры я лаў, а так са ма 
па ства рэн ні ся мей ства кам плект ных 
ця га вых элект ра пры ва даў для транс-
парт ных і тэх на ла гіч ных ма шын. У бя-
гу чым го дзе на ву коў цы раз ліч ва юць 
вый сці на до след ную вы твор часць пя ці 
но вых ма дэ ляў элект ра ма бі ляў. Акра-
мя та го, у най блі жэй шай перс пек ты-
ве ў ка а пе ра цыі з вы твор ца мі бу дзе 
ство ра ны ніз ка пад ло га вы элект ро бус 
з па вя лі ча най даль нас цю пра бе гу.

Пры на ву ко вым су пра ва джэн ні 
Ака дэ міі на вук у кра і не сфар мі ра ва-
на кан ку рэн та здоль ная бія тэх на ла гіч-
ная га лі на — агуль ны аб' ём вы пус ку 
пра дук цыі па вы ні ках 2019 го да склаў 
амаль 880 млн руб лёў. Вы пус ка юц ца 
ле ка выя срод кі «пад ключ»: так, ле-
тась бы ло рэа лі за ва на ле ка вых срод-
каў, атры ма ных з вы ка ры стан нем 

ай чын ных фарм суб стан цый, на су му 
5,5 млн руб лёў. Ства ра юц ца но выя 
вы со ка пра дук цый ныя сіс тэ мы апра-
цоў кі вя лі кіх ма сі ваў да ных у роз ных 
га лі нах. У хо дзе ўка ра нен ня ство ра-
най у НАН аў та ма ты за ва най ін фар ма-
цый най сіс тэ мы «Элект рон ны рэ цэпт» 
ле тась да яе бы ло пад клю ча на амаль 
600 уста ноў ахо вы зда роўя і 70 ап тэч-
ных се так. Для ту рыс тыч най га лі ны 
рас пра ца ва ны і ўка ра нё ны ІТ-аў ды я гід, 
для МНС — ма кет ны ўзор сіс тэ мы 
аэ ра кас міч на га пра гноз на га ма ні то-
рын гу над звы чай ных сі ту а цый і ін шае. 
На да дзе ны но вы ім пульс раз віц цю 
кван та вай ін фар ма ты кі...

У да лей шых пла нах ака дэ міч ных 
ву чо ных зна чыц ца ства рэн не экс пе ры-
мен таль най ба зы для со неч най энер-
ге ты кі, ар га ні за цыя вы пус ку най ноў-
шых свят ло тэх ніч ных вы ра баў па ты пе 
«Ра зум нае свят ло», за пуск до след най 
вы твор час ці су пер кан дэ нса та раў. Сіс-
тэ ма ахо вы зда роўя атры мае но выя 
тэх на ло гіі, ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і 
ле кі на асно ве ай чын ных ары гі наль ных 
тэх на ло гій для раз віц ця пер са ні фі ка ва-
най ме ды цы ны, пра фі лак ты кі і ля чэн-
ня шэ ра гу за хвор ван няў. Бу дзе вес ці-
ся рас пра цоў ка ўзо раў на ву чаль най, 
пра мыс ло вай і бы та вой ра ба та тэх ні кі, 
ар га ні за ва на вы твор чае за сва ен не но-
вых ві даў кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў, 
най ноў шых ле са хі міч ных і наф та хі міч-
ных пра дук таў.

— Ака дэ мія на вук мае ма гут ны 
кад ра вы па тэн цы ял, але на шым пры я-
ры тэ там з'яў ля ец ца пра ца з мо лад-

дзю, — пад крэс лі вае Ула дзі мір Гу са-
коў. — Кож ны год больш як трыс та 
вы пуск ні коў ВНУ пры хо дзяць у ака дэ-
мію. Яны адоль ва юць усе эта пы на ву-
ко ва га рос ту: ад на ву чан ня ў ма гіст ра-
ту ры, ас пі ран ту ры і дак та ран ту ры да 
пра соў ван ня па служ бо вай лес ві цы. 
Мы імк нём ся комп лекс на вы ра шаць 
пы тан ні са ма рэа лі за цыі ма ла дых на-
ву коў цаў, ства ра ем сты му лю ю чае 
ася род дзе для іх твор час ці, умо вы для 
хут кай пуб лі ка цыі вы ні каў да сле да ван-
няў і іх да лей ша га ўка ра нен ня, да ём 
маг чы масць ста жы ра вац ца за мя жой. 
У ака дэ міі рэа лі зоў ва ец ца іні цы я ты-
ва «Ма ла ды на ву ко вец» «пад ключ», 
дзей ні чае раз га лі на ва ная сіс тэ ма сты-
му ля ван ня. Вы ра ша юц ца праб ле мы з 
жыл лём. Но вае па чы нан не — Рэс пуб-
лі кан скі ма ла дзёж ны фо рум «Бе ла-
русь ін тэ ле кту аль ная», які прой дзе ў 
кра са ві ку бя гу ча га го да. На ім бу дуць 
раз гле джа ны пы тан ні, звя за ныя з па-
бу до вай но вай ін тэ ле кту аль най эка-
но мі кі, пы тан ні аду ка цыі, на ву ко ва га 
і іна ва цый на га за бес пя чэн ня раз віц ця 
вы со ка ін тэ ле кту аль на га гра мад ства. 
Важ на да ве дац ца, як ба чыць гэ тыя пы-
тан ні мо ладзь, якія ёсць ідэі...

По пыт 
на ін тэ ле кту аль ную ўлас насць

У 2019 го дзе до ля экс пар ту на ву-
ка ё міс тай і вы со ка тэх на ла гіч най пра-
дук цыі ў агуль ным аб' ёме бе ла рус ка га 
экс пар ту скла ла больш за 35 % і да сяг-
ну ла амаль 15 млрд до ла раў ЗША. Пра 

гэ та прад стаў ні коў СМІ пра ін фар ма ваў 
стар шы ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та па 

на ву цы і тэх на ло гі ях Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Аляк сандр ШУ МІ ЛІН.

Па яго сло вах, рас це по пыт на бе-
ла рус кую ін тэ ле кту аль ную ўлас насць. 
Так, па вы ні ках го да экс парт па слуг у 
га лі не пла ты за ка ры стан не аб' ек та мі 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці пе ра вы сіў 
100 млн до ла раў ЗША. «На шы мі рас-
пра цоў ка мі вель мі ак тыў на ці ка вяц ца. 
За меж ныя кам па ніі га то выя за іх пла-
ціць», — пад крэс ліў стар шы ня ДКНТ.

Ле тась бы ло пад пі са на на 13 % 
больш да га во раў аб пе ра да чы пра воў 
на аб' ек ты пра мыс ло вай улас нас ці, 
чым у 2018-м.

Так са ма ў 2019 го дзе за бяс печ ва-
ла ся рэа лі за цыя 112 су мес ных між на-
род ных на ву ко ва-тэх ніч ных пра ек таў з 
та кі мі кра і на мі, як Ка рэя, Із ра іль, В'ет-
нам, Ку ба, Ін дыя, Па кі стан, Поль шча, 
Сер бія, Літ ва, Лат вія, Мал до ва, Укра і-
на, Азер бай джан, Ар ме нія, Ка зах стан, 
Уз бе кі стан...

Ак тыў на раз ві ва ец ца су пра цоў-
ніц тва ў на ву ко ва-тэх ніч най сфе ры 
з Кі та ем: за цвер джа на да рэа лі за цыі 
35 бе ла рус ка-кі тай скіх на ву ко ва-тэх-
ніч ных пра ек таў у га лі не мік ра элект-
ро ні кі, ап тыч ных і ла зер ных тэх на ло гій, 
бія тэх на ло гій, но вых ма тэ ры я лаў.

Кошт вы пу шча най пра дук цыі і пра-
да стаў ле ных па слуг у рам ках на ву ко-
ва-тэх ніч ных пра грам да сяг нуў у 2019
го дзе амаль 5 млрд руб лёў, — на 
2 % вы шэй за ўзро вень 2018 го да 
(4,8 млрд руб лёў).

У рам ках Дзяр жаў най пра гра мы іна-
ва цый на га раз віц ця ў 2019 го дзе рэа-
лі зоў ва ла ся 98 іна ва цый ных пра ек таў, 
уве дзе на ў экс плу а та цыю во сем но вых 
вы твор час цяў.

«У Бе ла ру сі ак тыў на раз ві ва ец ца 
іна ва цый ная інф ра струк ту ра. У ця пе-
раш ні час функ цы я ну юць 16 тэх на-
пар каў і дзе вяць цэнт раў транс фе ру 
тэх на ло гій. Тэх на пар кі ство ра ны ва 
ўсіх без вы клю чэн ня аб лас ных цэнт-
рах на шай кра і ны, а так са ма ў Пін ску, 
На ва по лац ку, Гор ках, Ля ха віц кім ра ё -
не, — па ве да міў Аляк сандр Шу мі-
 лін. — Пла ну ец ца іх ства рэн не так са ма 
ў Ба ра на ві чах, Ба ры са ве, Баб руй ску, 
Ор шы і Ма ла дзеч не. У сту дзе ні 2020 
го да пры ня та ра шэн не аб пры сва ен ні 
ста ту су суб' ек та іна ва цый най інф ра-
струк ту ры ў якас ці цэнт ра транс фе ру 
тэх на ло гій Ба ра на віц ка му дзяр жаў на-
му ўні вер сі тэ ту.

У мі ну лым го дзе Мін скі га рад скі 
тэх на парк за пус ціў ін жы нер ную шко лу 
раба та тэх ні кі для школь ні каў. У на ву-
ко ва-тэх на ла гіч ным пар ку БНТУ «Па-
лі тэх нік» пры ўдзе ле БНТУ і БДУФК 
быў ство ра ны на ву ко ва-аду ка цый ны 
клас тар «Транс ля цый ныя тэх на ло гіі ў 
спор це» з мэ тай на ву ко ва-тэх ніч на га 
і ана лі тыч на га су пра ва джэн ня спор ту 
най вы шэй шых да сяг нен няў. За 2019 
год у тэх на пар ках Бе ла ру сі з'я ві ла ся 
больш чым 500 но вых пра цоў ных мес-
цаў. Агуль ная коль касць іх ра бот ні каў 
пе ра вы шае ця пер 2,5 ты ся чы ча ла-
век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МЕ ГАП РА ЕКТ БУ ДУ ЧЫ НІ

Без пра ва на за быц цё
Між на род ны дзень Ха ла кос ту 27 сту дзе ня ва ўсім све це 

ад зна ча юць па-роз на му. У Бе ла ру сі сё ле та з гэ тай на го ды 

зла дзяць кан цэрт «Жоў тыя зор кі», су мес нае з Мі ніс тэр-

ствам за меж ных спраў ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ў му зеі 

гісторыі Вя лі кай Ай чын най вай ны, уру чаць гра ма ту «Пра вед-

нік све ту» на шчад кам ад на го з ге ро яў тых ча соў.

Ста тус «Пра вед нік све ту» да ец ца лю дзям роз ных на цы я наль-
нас цяў, якія, ры зы ку ю чы жыц цём, да па маг лі яў рэ ям. Спе цы яль ны 
ка мі тэт пра вя рае іх подз ві гі і, ка лі ба чыць пад ста ву, пры су джае па-
чэс нае зван не. На жаль, жы вых удзель ні каў тых па дзей ужо ма ла, 
і па чэс ныя гра ма ты атрым лі ва юць іх дзе ці і ўну кі. Та кі ста тус пры-
су джа ны 781 бе ла ру су, сва я коў яшчэ ча ты рох на шых су ай чын ні каў 
шу ка юць, подз віг дзе ся ці пра вя ра ец ца, рас ка заў Алон ШО ГАМ, 

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Із ра і ля ў Бе ла ру сі:

— Бе ла русь — ад но з тых мес цаў, дзе яў рэі і мяс цо выя жы ха ры 
пля чо ў пля чо су пра ціў ля лі ся фа шыс там і ра зам па ку та ва лі ад іх. 
Свет не збі ра ец ца за быц ца на гэ тую з'я ву, а рых ту ец ца пом ніць і 
на гад ваць на шчад кам пра тыя цём ныя ча сы, каб та кое не ад бы-
ло ся зноў.

Свед каў тых па дзей усё менш, а па мя ці пра іх — больш. У на шай 
кра і не ты ся чы мес цаў, дзе па ха ва ны рас стра ля ныя і за ка та ва ныя 
яў рэі. Гіс то рыя Ха ла кос ту прай шла доў гі шлях ад маў чан ня пра 
яго да на шых ча соў, ка лі мы што дня га во рым пра жа хі та го ча су і 
ста ра ем ся ўве ка ве чыць па мяць ах вяр.

— З па чат ку ства рэн ня яў рэй скай су пол кі і фон ду «Ха ла кост» 
лю дзі ста ві лі пом ні кі. Прос та ў ле се, по лі, мес цах, дзе зні шча лі 
яў рэ яў, пра што ве да лі ту тэй шыя. І гэ ты шлях даў нам не ве ра год-
ную кар ту па мя ці Ха ла кос ту на Бе ла ру сі, — ка жа Га лі на ЛЕ ВІ НА, 

стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га фон ду «Ха ла кост».

Ця пер у Бе ла ру сі больш за 500 пом ні каў ах вя рам Ха ла кос ту, і іх 
ста но віц ца ўсё больш. Мяр ку ец ца, што ў са ка ві ку з'я віц ца ма біль ная 
пра гра ма для ай фо наў на рус кай мо ве, дзе бу дуць акрэс ле ны ўсе 
вя до мыя па мят ныя мес цы, на ват ка лі гэ та прос та ка мень у по лі. 
З ча сам пла ну ец ца пе ра клас ці пра гра му так са ма на анг лій скую і 
яў рэй скую мо вы.

Іры на СІ ДА РОК.

ПАД РЫХ ТОЎ КА ДА ЮБІ ЛЕЮ 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Рэс пуб лі кан скі арг ка мі тэт па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 

ўра чыс тас цяў у го нар 500-год дзя Жы ро віц ка га Свя та-Ус-

пен ска га муж чын ска га ма нас ты ра і 550-год дзя з'яў лен ня 

іко ны Жы ро віц кай Бо жай Ма ці пра вёў учо ра вы яз ное па-

ся джэн не ў Жы ро ві цах. Ад мі ніст ра цыя Сло нім ска га ра ё на 

і Гро дзен скай воб лас ці, прад стаў ні кі роз ных мі ніс тэр стваў 

і ве дам стваў да лі спра ва зда чу аб тым, што ўжо зроб ле на, а 

якія спра вы яшчэ на пе ра дзе, і атры ма лі да ру чэн не тры маць 

на кант ро лі пра цэс пад рых тоў кі да юбі лею.

На гэ ты мо мант пра цяг ва юц ца рэ стаў ра цыя зва ні цы ма нас ты-
ра і рэ кан струк цыя брац ка га кор пу са — ад на го з най ста рэй шых 
бу дын каў комп лек су, ідзе азе ля нен не тэ ры то рыі, так са ма ў пла не
не аб ход ных ра бот аб наў лен не да рог і ін жы нер ных се так, доб ра ў-
па рад ка ван не са цы яль на знач ных аб' ек таў у па сёл ку Жы ро ві цы.
А пры ўва хо дзе ў ма нас тыр уста лю юць рос та вую скульп ту ру з 
брон зы — пом нік ад на му з па дзвіж ні каў ве ры ар хі манд ры ту Се-
ра фі му Жы ро віц ка му.

Кі раў нік арг ка мі тэ та ві цэ-прэм' ер Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА пад-
крэс ліў, што доб ра ўпа рад ка ван не, бу даў ні чыя, ра монт ныя ра бо ты і 
пад рых тоў ка аб' ек таў для пры ёму і раз мя шчэн ня гас цей у па сёл ку 
Жы ро ві цы і ў Сло ні ме па він ны быць за вер ша ны да па чат ку мая. 
На га да ем, акра мя га лоў ных ура чыс тас цяў у Жы ро віц кім Свя та-
Ус пен скім ма нас ты ры 18—20 мая да юбі лею пры мер ка ва ныя прэ-
зен та цыя но вых ту рыс тыч ных пра ек таў, у тым лі ку вір ту аль ных, 
пра вя дзен не на ву ко вых кан фе рэн цый, ад кры та га фес ты ва лю «Жы-
ро віц кі фэст», круг лых ста лоў, тэ ма тыч ных вы ста вак кніг, ікон і 
жы ва піс ных па лот наў.

Па вод ле Бел ТА.

«У нас ёсць свая краіна. 
Мы суверэнныя і незалежныя»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў 

рас ка заць пра «ўсе ры ча гі 

ўздзе ян ня» на ня доб ра сум-

лен ных ін вес та раў. «Я гэ та га 

не ба ю ся. Мы іх па він ны па-

ста віць на мес ца. Так нель га 
ад но сіц ца да кра і ны. І па пя-
рэдзь це Ма кея. Я яму да ру чаў, 
ка лі пры маў да вер чую гра ма ту 
чэш ска га па сла. Па сол мя не 
зра зу меў. І ска заў, што гэ та не 
вар та та го, каб мы са пса ва лі 
ад но сі ны з Чэ хі яй», — вы ка заў 
дум ку Аляк сандр Лу ка шэн ка.

НА ВОШ ТА ІМ ПАРТ НАЕ, 
КА ЛІ РО БІМ СВАЁ?

Асноў ны мі рын ка мі, якія вы-
зна чы ла для ся бе шкло ўскае 
прад пры ем ства, з'яў ля юц ца 
Ра сій ская Фе дэ ра цыя і ўнут ра-
ныя па трэ бы. За вод дак лад на 
за крые па трэ бы кра і ны ў па пе-
ры-асно ве. «То-бок 13 ты сяч з 
30 ты сяч (тон. — «Зв.») — гэ та 
ім парт аза мя шчэн не ў Бе ла ру сі. 
Зна чыць, мыш не па він на пра-
паўз ці. Усе 13 ты сяч ты па ві нен 
па ста віць лю бы мі шля ха мі ў 
Бе ла русь. Ні хто не па ві нен за-
вез ці сю ды збо ку», — даў за гад 
Прэ зі дэнт.

Пра не аб ход насць ра бо ты 
над ім парт аза мя шчэн нем ка заў 
ён і стар шы ні кан цэр на «Бел лес-
па пе рап ра ма» Юрыю На за ра-
ву. «Ка лі ты вы раб ля еш та бу-

рэт ку, ім парт най та бу рэт кі ў 

кра і не быць не па він на. Ра зу-
ме еш? — абу рыў ся лі дар дзяр-
жа вы. — Так ва ўсіх кра і нах. Я ж 
пры во дзіў та бе прык лад. Кі тай з 
Аме ры кай з гэ тай пры чы ны вай-
ну ганд лё вую рас па ча лі».

Пра дэ ман стра ва лі Аляк санд-
ру Лу ка шэн ку аль тэр на тыў ную 
пра дук цыю за во да — па пя ро-
вую ўпа коў ку для раз на стай-
ных па трэб. Тут ён на га даў пра 
сваё да ру чэн не па збаў ляц ца ад 
плас ты ку і даў «зя лё нае свят-
ло» вы твор час ці па пя ро вых 
па ке таў.

Ак цэн та ваў ува гу лі дар кра і -
ны на тым, што гро шы сён ня 
мож на ра біць з уся го, асаб лі ва 
са смец ця: «У воб лас ці не па-

він на быць гэ тых смец це вых 

па лі го наў і гор. Гэ та ж гро шы, 

ве лі зар ныя гро шы».

***
Асаб лі вым пунк там у шмат-

лі кіх па езд ках Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі па кра і не зна чац ца 
раз мо вы з жы ха ра мі рэ гі ё наў і 
пра цоў ны мі ка лек ты ва мі. Ча сам 
яны, як і аб' ек ты ў марш ру тах, 
з'яў ля юц ца не ча ка на (ка лі Прэ-
зі дэнт прос та не мо жа аб мі нуць 

лю дзей, якія сты хій на збі ра юц-
ца па ві тац ца з ім), а ін шыя ра зы 
су пра цоў ні кі спе цы яль на рых ту-
юць да су стрэ чы свае пы тан ні. 
Так бы ло на за вод зе га зет най 
па пе ры.

ЖЫЦЬ 
СА СВА ЁЙ ПРА ЦЫ

«На ша га лоў ная сы ра ві-

на — гэ та маз гі, на шы ма зо-

ліс тыя ру кі», — па чаў раз мо ву 
з су пра цоў ні ка мі кі раў нік кра і-
ны. Ён на га даў ка лек ты ву, што 
пер ша па чат ко вай за да чай для 
ма ла дой не за леж най дзяр жа-
вы бы ло — на кар міць лю дзей 
за кошт раз віц ця сель скай гас-
па дар кі. Жы ву чы ў рэ гі ё не, ба га-
тым на лес, бе ла ру сы па ра лель-
на ўзя лі ся за ма дэр ні за цыю ляс-
ной, па пя ро вай пра мыс ло вас ці.

— Ну вось це ля па ем ся ўжо 
дзе сяць га доў. Шмат ча го зра-
бі лі, тэмп доб ры, але ёсць тры 
праб лем ныя прад пры ем ствы, 
па якіх нам не аб ход на сён ня 
вы ра шыць праб ле му. Гэ тае 
(прад пры ем ства. — «Зв.») я лі-
чу праб лем ным — та му і пры-
ехаў, — Доб руш, і да ро зу му
трэ ба да вес ці Свет ла горск. 
Я там яшчэ па бу ду, па гля джу. Мы
на пра ект ную ма гут насць вы хо-
дзім. Ка жуць лю дзі, там дрэн на 
пах не, яшчэ штось ці, — ска заў 
лі дар кра і ны, за ўва жыў шы, 
што гэ та га быць не па він на, 

«але і лю дзі на шы пе ра бор лі-
выя вель мі», што ў ней кім сэн се 
і ня дрэн на.

Прэ зі дэнт па ве да міў, што 
да кан ца гэ та га го да пэў ная 
кам па нія ство рыць і па ста віць 
не аб ход ныя за во ду агрэ га ты 
для шмат про філь най вы твор-
час ці. «І мы ўсё роў на ство рым 
па трэб ную нам пра дук цыю, — 
за пэў ніў кі раў нік кра і ны. — І на 
знеш ніх рын ках, я ўпэў не ны, мы 
заў сё ды бу дзем мець по пыт.
Я аб' ехаў увесь свет: ні жэй цэнт-
ру Укра і ны ля соў ня ма, а ўсе хо-
чуць нар маль ную мэб лю».

Каб ус ко чыць у гэ ты экс парт-
ны ва гон, не аб ход на па спя шац-
ца. Прэ зі дэнт за ўва жыў, што да 
шклаў чан асаб лі выя па тра ба-
ван ні: «Вы мае лю дзі, мы з ва мі 
вы рас лі на гэ тай зям лі. Гэ та не 
га лоў ная пры чы на, але мае зна-
 чэн не, ады грывае пэў ную ро лю. 
Я ча мусь ці ўпэў не ны, што вы 
тое, што абя ца лі, да кан ца го да 
зро бі це. Усё, што не аб ход на ад 
дзяр жа вы, вы атры ма е це, ужо 
атрым лі ва е це».

За вод га зет най па пе ры асво іў 
вы пуск і па стаў кі драў ля ных
кар кас на-шчы та вых да моў ты пу 
таў нха ус. Іх рэа лі за цыі пе ра шка-
джае ста рая нар ма тыў на-пра ва-
вая ба за па па жар най і элект-
ра бяс пе цы. З гэ тай праб ле май 
да Прэ зі дэн та звяр нуў ся адзін з 
ра бот ні каў прад пры ем ства.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру-
чыў у пер шым квар та ле вы ра-
шыць гэ та пы тан не. «Я быў у 
гэ тых да мах. Вы дат ныя. І што 
за праб ле мы? Пра вод ка? — 
здзі віў ся ён. — Бо лей бы вы 

ра бі лі та кіх да моў і лю дзі на-

шы іх бу да ва лі. Цэ ны, як мне 
ка жуць не зу сім ба га тыя лю дзі, 
у Шкло ве нар маль ныя».

Лі дар кра і ны па дзя ліў ся з 
зем ля ка мі сва ім абу рэн нем: 
ча му пус ту юць участ кі, а лю дзі 
не хо чуць узяць гэ тыя ка вал кі 
зям лі? «Ча му не ўзяць? Па бу да-
ваць ма лень кі до мік, хай прос-
цень кі ця пер. Але вы зой ме це 

за са бой паў гек та ра зям лі. Вы 

за бяс пе чы це жыц цё не толь-

кі сва ім дзе цям, але і ўну кам. 

Хут ка гэ тая зям ля бу дзе каш-

та ваць да ра жэй за зо ла та».

НА ЦІС НУЦЬ 
НЕ АТРЫ МА ЕЦ ЦА

«Ня зго да і кан флікт з Ра сі яй 
ад бы лі ся з-за та го, што ад нас 
па тра ба ва лі пла ціць за наф ту 
ца ну кам па ніі, боль шую за су-
свет ную».

Так Прэ зі дэнт Бе ла ру сі аба-
зна чыў ад ну з пры чын праб лем 

з кра і най-су сед кай. Тэ ма энер га -
рэ сур саў ужо доў гі час гу чыць
у вы со кіх ка бі не тах, за га лоў ках 
вя ду чых ме дыя, аб мяр коў ва-
юць яе ў сем' ях і пра цоў ных ка-
лек ты вах. Та му не дзіў на, што 
ад но з пы тан няў да кі раў ні ка 
кра і ны — пра энер ге тыч ную 
бяс пе ку.

Ён ад зна чыў, што ў энер ге-
тыч ным сек та ры ра бо та ідзе 
вель мі ня прос та, та му што 
эка но мі ку змя ша лі з па лі ты-
кай. Ды і, па шчы рас ці, па лі-
ты кі там больш, чым эка но мі кі. 
Ча му так?

«Я вам не ска жу, хоць заўт-
ра і прэ зі дэнц кія вы ба ры, што з 
энер га рэ сур са мі бу дзе ляг чэй 
у пла не цэ на ўтва рэн ня. Ляг чэй 
не бу дзе. Мы ўжо пяць га доў 

ру шым да су свет най ца ны на 

наф ту, па ста ян на, па ці ху», — 
рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт. Сён-
ня Бе ла русь мае 18—20 % ад 
мыт най пош лі ны, то-бок наф-
та ў нас кры ху тан ней шая, 
чым у све це.

Рас ка заў ён і пра пад атко вы 
ма неўр: «Яны (ра сій скі бок. — 
«Зв.») узя лі гэ ту па ло ву, якую 
мы атры моў ва лі, рэа лі зу ю чы 
наф та пра дук ты — свой та вар. 
Ада браць яе як? Ня ём ка. І яны 
здзейс ні лі ма неўр — увя лі ў ся бе 
па да так на зда бы чу ка рыс ных 
вы кап няў. І та кім чы нам пад ня лі 
ца ну на наф ту, — рас тлу ма чыў 
Прэ зі дэнт. — І мы па ста ві лі пы-

тан не: бра ты да ра гія, ста рэй шы 
брат, так жа не ро бяць? Нель га 
нас за дур няў тры маць». Пры 
гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што гэ та зра бі лі 
спе цы яль на, каб на ціс нуць на 
Бе ла русь.

Каб за ха ваць уз ро вень па 
кош це ха ця б га зу, па сло вах 
кі раў ні ка кра і ны, ў Бе ла ру сі бу-
дуць пры ня ты ад па вед ныя ме ры. 
Ён на га даў, што нам трэ ба не 

тан нае па лі ва, а толь кі роў ныя 

цэ ны з ра сій скі мі прад пры ем-

ства мі, і гэ та нам ка лісь ці па-

абя ца лі. Але па мяць у парт нё-
раў, ма быць, дзя во чая....

Су свет ны кошт за ба рэль 
наф ты — 62 до ла ры, а ра сій скія 
ка ле гі па тра бу юць да дат ко вую 
прэ мію. На то ну гэ тая су ма скла-
дзе дзесь ці 15—16 до ла раў. Ка-
лі па мно жыць на 24 міль ё ны тон 
(столь кі мо гуць пе ра пра ца ваць 
на шы два за во ды — у Ма зы ры і 
На ва по лац ку) — вя лі кія гро шы! 
«Што да ты чыц ца га зу, нас кі ну-
лі, не вы ве лі на роў ныя цэ ны, 
што да ты чыц ца наф ты — пла-
ці це больш, чым яны пра да юць 
па ля кам, венг рам і нем цам», — 
абу рыў ся Прэ зі дэнт.

Рас ка заў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка пра ча ты ры шля хі «чор-
на га зо ла та» ў Бе ла русь і ды-
вер сі фі ка цыю па ста вак, пра 
якую па ве да мі лі на на ра дзе ў 
аў то рак. Пер шыя два, бал тый-
скія, — праз порт Клай пе ды і 
з Гдань ска праз наф та пра вод 
«Друж ба», трэ ці — ад ста рых 
сяб роў з Ве не су э лы. Без умоў-
на, за ста нец ца до ля ім пар ту і 
з Ра сіі.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што бе-
ла рус кія прад пры ем ствы ўжо 
не па ку ту юць ад за крыц ця ра-
сій ска га хар чо ва га рын ку: «Мы 
гэ тым не ад каз ва ем, але мо жам 
і ад ка заць». Але на вош та?

ВЫ БАР 
ЗА НА РО ДАМ

Кі раў нік кра і ны яшчэ раз 
за пэў ніў, што ні ко лі не пой дзе 
на аб' яд нан не Бе ла ру сі і Ра сіі ў 
адзі ную дзяр жа ву: «У нас ёсць 
свая кра і на. Мы су ве рэн ныя і 
не за леж ныя. Мы сва і мі маз-

га мі і ру ка мі, што змаг лі, за-

ра бі лі, бу ду ем сваю кра і ну. І 

мы не мо жам быць част кай 

ней кай кра і ны. Я не ма гу вам 
здра дзіць і рас тва рыць Бе ла-
русь, хай на ват у на шай брац-
кай Ра сіі, — пад крэс ліў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — На ват ка лі 
я на гэ та пай ду, бе ла ру сы мя не 
з'я дуць на пра ця гу ад на го го-
да пас ля пры няц ця па доб на га 
ра шэн ня. Што да ты чыц ца мя не 
аса біс та — я ўжо на пра ца ваў ся. 
Мне больш ула ды ці менш не 
трэ ба. У імя та го, каб пра цяг-
нуць сваё іс на ван не, атры маць 
клю чы ад ней ка га скла да ў Ра-
сіі, — для мя не не пры маль на. 
Я не ха чу быць апош нім Прэ-

зі дэн там Бе ла ру сі. Га на ро ва 

быць пер шым, але апош нім 

быць не ха чу».

«Што да ты чыц ца ўла ды, я 
вам шчы ра ска заў: бу дуць прэ-
зі дэнц кія вы ба ры, і вы вы ра шы-
це, хто бу дзе кі ра ваць кра і най. 
І ка лі вы мя не не вы бе раце, я на 

вас не па крыў джу ся. Гэ та бу дзе 
ваш вы бар. Вы па він ны вы зна-

чыц ца — час сур' ёз ны, — хто 

бу дзе кі раў ні ком дзяр жа вы, у 

якой бу дуць жыць ва шы дзе-

ці», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

ДРУ КА ВА НА МУ 
СЛО ВУ — БЫЦЬ

Ці ка ві лі ся на за вод зе, які ро-
біць па пе ру для ай чын ных вы-
дан няў, і стаў лен нем Прэ зі дэн та 
да дру ка ва най прэ сы. Кож ную 
ра ні цу прэс-сак ра тар рых туе 
яму стос га зет ад «СБ—Бе ла-
русь сён ня» да «На род най во лі» 
і агляд раз на стай ных рэ сур саў, 
што пі шуць пра кра і ну і яе кі раў-
ні ка. «Як ча ла век ста рой фар ма-
цыі, я не ма гу ад вык нуць ад дру-
ка ва на га сло ва», — пад агуль ніў 
лі дар і да даў, што не мае на ват 
ма біль на га тэ ле фо на.

Ін тэр нэт, на яго дум ку, — вя-
лі кая спра ва, але яшчэ не вя до-
ма, да ча го ў вы ні ку пры вя дуць 
су свет ная па ву ці на і раз віц цё 
штуч на га ін тэ ле кту.

«Я за тое, каб дру ка ва нае 

сло ва бы ло. І я ўпэў не ны, што 

яно ні ку ды не сы дзе, — ска-
заў Прэ зі дэнт. — Так, ёсць ней кі 
спад, мен шы за пыт на дру ка ва-
нае сло ва, але вы ўба чы це, што 
яно вер нец ца і бу дзе, ма быць, 
яшчэ вы шэй».

***
Пас ля грун тоў най раз мо вы 

Прэ зі дэнт ад пра віў ся на аб' ек -
ты, якія не ча ка на з'я ві лі ся ў
па рад ку ка ман дзі роў кі. На мас-
ла роб ным за вод зе ён на ве даў 
не каль кі цэ хаў і пе рай шоў на 
раз ме шча ную па су сед стве 
пры ват ную вы твор часць «Да-
нон Шклоў». Аляк сандр Лу ка-
шэн ка да ру чыў стар шы ні Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма раз гле-
дзець маг чы масць аб' яд нан ня 
вы твор чых рэ сур саў гэ тых двух 
прад пры ем стваў.

На льно за вод зе Прэ зі дэнт 
па пра сіў звяр нуць ува гу на 
сы ра ві ну: ка лі прад пры ем ства 
не спраў ля ец ца са ма стой на 
з доў гім іль но ва лак ном, ёсць 
маг чы масць ад даць яго ін шым 
вы твор цам пра дук цыі з «за ла-
то га ру на».

Раз маў ля ю чы з прад стаў ні-
ка мі ўла ды, Прэ зі дэнт вы свет-
ліў, што ехаць на пры ват нае 
дрэ ва ап ра цоў чае прад пры ем-
ства не мае сэн су, бо яно не 
пра цуе. Фір ма за крэ ды та ва ная і 
не мае маг чы мас цяў вы ра шыць
свае праб ле мы. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да ру чыў ра за брац ца 
з сі ту а цы яй і да ла жыць яму.

Та кім чы нам скон чы ла ся 
чар го вая ка ман дзі роў ка Прэ-
зі дэн та. Маг чы ма, пас ля кар-
тэж лі да ра кра і ны на кі ра ваў ся 
ў Алек санд рыю, по бач з якой 
б'е Тра фі ма ва кры ні ца, част ка 
яго ся мей най гіс то рыі — вы-
ток ка лісь ці ад шу каў і доб ра-
ўпа рад ка ваў дзед Прэ зі дэн та. 
Аляк сандр Ры го ра віч па дзя ліў-
ся, што ў су бо ту пад ве чар, ка-
лі бу дзе сва бад ней, збі ра ец ца 
аку нуц ца ў га ю чую ва ду сва ёй 
ма лой ра дзі мы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА,

Шклоў.
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