
У апош нія 25 га доў эка ла гіч-

ная па лі ты ка Бе ла ру сі на кі-

ра ва на на комп лекс нае ра-

шэн не за дач, што да ты чац ца 

зні жэн ня ант ра па ген най на-

груз кі на эка сіс тэ мы, па вы-

шэн ня вы ка ры стан ня ад наў-

ляль ных рэ сур саў. З 2016 да 

2020 го да ў кра і не рэа лі зу ец-

ца На цы я наль ны план дзе-

ян няў па раз віц ці «зя лё най» 

эка но мі кі.

Як рас ка за ла на чаль нік га-

лоў на га ўпраў лен ня эка ла гіч-

най па лі ты кі, між на род на га 

су пра цоў ніц тва і на ву кі Мі ніс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Ка ця ры на КУЗ НЯ ЦО ВА, ад но з 

та кіх ме ра пры ем стваў — рэа лі за-

цыя ін сты ту та «зя лё ных» за ку пак 

з мэ тай пра соў ван ня ідэі спа жы-

ван ня і вы твор час ці эка ла гіч на 

чыс тых пра дук таў.

У апош нія га ды Бе ла русь ра-

зам з су свет най су поль нас цю пры-

трым лі ва ец ца век та ра ўстой лі ва-

га раз віц ця, за клі ка на га ўзгад ніць 

на ма ган ні па эка на міч ным рос це, 

які па ві нен не шко дзіць якас ці на-

ва коль на га ася род дзя і за бяс печ-

ваць пры гэ тым са цы яль ную спра-

вяд лі васць. Сё ле та тэ ма ўстой-

лі ва га раз віц ця га ра доў ста не 

цэнт раль най пад час юбі лей на га 

XV Рэс пуб лі кан ска га эка ла гіч на га 

фо ру му, які прой дзе 7 і 8 чэр ве ня 

ў На ва груд ку.

Па сло вах Ка ця ры ны Куз ня цо-

вай, вя лі кая ра бо та ў кра і не вя-

дзец ца для раз віц ця ад наў ляль-

ных кры ніц энер гіі. На 1 сту дзе ня 

2019 го да су мар ная элект рыч ная 

ма гут насць уста но вак АКЭ скла-

ла 402,8 МВт — гэ та 55 фо та-

элект рыч ных, ці со неч ных, стан-

цый, 51 гід ра элект ра стан цыя, 

98 вет раў ста но вак. Да рэ чы, най-

буй ней шы вет ра парк у кра і не па-

бу да ва ны ме на ві та ў На ва груд ку. 

Там дзей ні чае шэсць аб' яд на ных 

вет ра э нер ге тыч ных уста но вак 

ма гут нас цю 9 МВт.

Элект ра энер гія па ці ху «за хоп-

лі вае» і па са жыр скі транс парт. 

Так, у па чат ку 2019 го да до ля 

элект ры фі ка ва на га гра мад ска-

га транс пар ту ў Мін ску скла ла 

39,2 % ад агуль най коль кас ці 

па са жыр ска га на зем на га транс-

пар ту, які экс плу а туе КУП «Мінск-

транс». Раз ві ва ец ца і сіс тэ ма за-

рад ных стан цый — яны бу ду юц ца 

ў мес цах ста ян кі аў та ма бі ляў, на 

буй ных аў та ма гіст ра лях і аб' ек тах 

пры да рож на га сэр ві су. У мі ну лым 

го дзе ПА «Бе ла рус наф та» ўвя ла ў 

экс плу а та цыю 65 та кіх стан цый.

Каб вы ву чыць перс пек ты вы 

раз віц ця элект ра транс пар ту ў 

Бе ла ру сі, Мінп ры ро ды і ПРА АН 

пла ну юць рэа лі за ваць ад па вед-

ны пра ект між на род най тэх ніч най 

да па мо гі. Пер шыя вы ні кі гэ тай ра-

бо ты яны раз ліч ва юць атры маць 

праз год-паў та ра.

У апош нія га ды ў Бе ла ру сі ўсё 

больш га ра доў да лу ча ец ца да та-

кой між на род най іні цы я ты вы, як 

«Па гад нен не мэ раў па клі ма це 

і энер гіі». Га лоў ная яго мэ та — 

устой лі вае энер ге тыч нае раз віц-

цё на мяс цо вым уз роў ні, пры няц-

це мер па змяк чэн ні на ступ стваў 

зме ны клі ма ту. Сён ня пад пі сан та-

мі іні цы я ты вы з'яў ля ец ца больш 

за 40 бе ла рус кіх га ра доў.

Як рас ка за ла на чаль нік упраў-

лен ня рэ гу ля ван ня ўздзе ян няў 

на ат мас фер нае па вет ра, зме ну 

клі ма ту і экс пер ты зы Мінп ры-

ро ды На тал ля АЛЕЙ НІ КА ВА, 

да лу ча ю чы ся да гэ тай іні цы я-

ты вы, га ра ды і ра ё ны бя руць на 

ся бе аба вя за цель ствы ска ра ціць 

да 2030 го да вы кі ды пар ні ко вых 

га заў на 30 %. Мяс цо выя ўла ды 

імк нуц ца ра біць усё маг чы мае, 

каб ства рыць зруч нае ася род дзе 

пра жы ван ня для на сель ніц тва:

— Ін шыя га ра ды, што па куль 

не да лу чы лі ся да «Па гад нен ня мэ-

раў», па він ны ве даць: не аб ход на 

вы ка рыс тоў ваць усе кры ні цы для 

ўка ра нен ня та кіх іна ва цый, каб ру-

хац ца да ра зум на га «зя лё на га» го-

ра да і ства раць для сва іх лю дзей 

кам форт ныя ўмо вы пра жы ван ня.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
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ГА РА ДОЎ
Гра мад ская іні цы я ты ва, пад трым ка дзяр жа вы і эка ла гіч на чыс тыя тэх на ло гіі — 

аб' яд наў шы гэ тыя склад ні кі, маг чы ма па леп шыць якасць жыц ця 
ў га ра дах і рэ гі ё нах кра і ны, упэў не ныя экс пер ты

У па ня дзе лак ка ман да са-

бра ла ся ў Мін ску ў поў ным 

скла дзе. Фут ба ліс ты, якія 

прад стаў ля юць за меж ныя 

клу бы, пры сту пі лі да пад-

рых тоў кі ра ней за ас тат ніх 

і трэ ні ра ва лі ся па ін ды ві ду-

аль ных пла нах. На збор бы-

лі вы клі ка ны 23 фут ба ліс-

ты. Як ад зна чыў га лоў ны 

трэ нер збор най Ігар Кры ву-

шэн ка, на да дзе ны мо мант 

гэ та най больш пад рых та ва-

ныя гуль цы.

У су бо ту, 8 чэр ве ня, у мат чы 

трэ ця га ту ра ква лі фі ка цый най 

гру пы С бе ла ру сы су стрэ нуц ца 

з ка ман дай Гер ма ніі, а 11 чэр-

ве ня згу ля юць з фут ба ліс та мі 

Паў ноч най Ір лан дыі. Абод ва 

паядын кі на по лі «Ба ры саў-Арэ-

ны» пач нуц ца ў 21.45.

«Каб бы лі шан цы на пе ра мо-

гу, трэ ба доб ра вы ву чыць са пер-

ні ка, мес цы, дзе мо жаш ака заць 

ціск, пры му сіць па мы ляц ца, — 

ка мен туе пер шы па яды нак з 

нем ца мі Ігар Кры ву шэн ка. — 

У той жа час вы ву чыць, дзе гэ-

та мо жа зра біць са пер нік і па-

спра ба ваць за крыць тыя зо ны і 

фут ба ліс таў. Ця пер прак тыч на 

ўсе гуль ні яны пра вя лі па схе ме 

3-4-4. Гу ля юць у тры цэнт раль-

ныя аба рон цы. Матч су праць 

Га лан дыі па ка заў, што гэ та 

зба лан са ва ная ка ман да, якая 

мае гуль цоў доб ра га ўзроў ню». 

Га лоў ны трэ нер не стаў дзя ліць 

гуль ні з Гер ма ні яй і Паў ноч най 

Ір лан ды яй па ста ту се. «Ёсць 

гуль ня з Гер ма ні яй — рых ту ем-

ся і па ста ра ем ся мак сі маль на 

ўда ла згу ляць у гэ тым мат чы. 

На ступ ная гуль ня су праць Паў-

ноч най Ір лан дыі — бу дзем рых-

та ваць ка ман ду да на ступ на га 

са пер ні ка. Я не ска заў бы, што 

матч з Гер ма ні яй не та кі важ-

ны, як з Паў ноч най Ір лан ды яй. 

У нас ёсць дзве гуль ні, і трэ ба 

па спра ба ваць да маг чы ся мак сі-

му му ў абедз вюх», — ад зна чыў 

Ігар Кры ву шэн ка.

На га да ем, на стар це ад-

бо рач на га тур ні ру Еў ра-2020 

збор ная Бе ла ру сі па цяр пе ла 

два гас ця выя па ра жэн ні — ад 

Ні дэр лан даў (0:4) і Паў ноч най Ір-

лан дыі (1:2). Ня мец кія фут ба ліс-

ты абы гра лі ў гас цях га ланд цаў 

(3:2), а паў ноч на ір ланд цы до ма 

пе ра маг лі эс тон цаў (2:0).

Тур нір нае ста но ві шча: 

Паў ноч ная Ір лан дыя — 6 ач-

коў (2 мат чы), Гер ма нія — 3 (1), 

Ні дэр лан ды — 3 (2), Эс то-

нія — 0 (1), Бе ла русь — 0 (2). 

У фі наль ную ста дыю кан ты нен-

таль на га пер шын ства вый дуць 

па дзве най леп шыя ка ман ды з 

10 ад бо рач ных груп, яшчэ чаты-

ры пу цёў кі атры ма юць пе ра мож-

цы плэй-оф Лі гі на цый УЕ ФА.

Фут ба ліс ты, што бы лі за про-

ша ны на трэ ні ро вач ны збор:

ва ра та ры — Аляк сандр Гу-

тар («Ды на ма-Брэст»), Анд-

рэй Клі мо віч («Шах цёр», Са лі-

горск);

аба рон цы — Аляк сандр Мар-

ты но віч («Крас на дар», Ра сія), 

Ігар Шы таў («Ды на ма-Мінск»), 

Дзя ніс Па ля коў («Урал», Ека-

ця рын бург, Ра сія), Мак сім Ва-

ладзь ко («Ар се нал», Ту ла, Ра-

сія), Алег Ве ра ці ла («Ды на ма-

Брэст»), Мі кі та На ву маў («Жэ-

ты су», Тал ды кар ган, Ка зах стан), 

За хар Вол каў (БА ТЭ, Ба ры саў), 

Кі рыл Пя чэ нін («Ві цебск»);

паў аба рон цы — Сяр гей Кіс-

ляк, Па вел Ня хай чык (абод ва — 

«Ды на ма-Брэст»), Ста ні слаў 

Дра гун, Ігар Ста се віч (абод-

ва — БА ТЭ, Ба ры саў), Юрый Ка-

ва лёў, Ва ле рый Гра мы ка (абод-

ва — «Шах цёр», Са лі горск), Іван 

Ма еў скі («Аста на», Ка зах стан), 

Мі ха іл Гар дзяй чук («Та бол», Ка-

ста най, Ка зах стан), Мі кі та Кор-

зун («Аль-Фа тэх», Эль-Ха са, 

Са удаў ская Ара вія);

на па да ючыя — Дзя ніс Лап-

цеў («Ды на ма-Брэст»), Мак сім 

Ска выш (БА ТЭ, Ба ры саў), Яў ген 

Шы каў ка («Ла ры са», Грэ цыя).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Та кое мер ка ван не мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ вы-

ка заў на ад крыц ці экс перт на га се мі на-

ра «10 га доў Ус ход ня му парт нёр ству: 

вы ні кі і перс пек ты вы», які ад быў ся на 

пля цоў цы Са ве та па між на род ных ад-

но сі нах «Мін скі дыя лог». У сва ім вы-

ступ лен ні кі раў нік знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства прад ста віў ба чан не ро лі іні-

цы я ты вы ў ад но сі нах Бе ла ру сі з За ха-

дам і Ус хо дам.

Бе ла русь вы сту пае за раз віц цё «Ус ход ня га 

парт нёр ства» як праг ма тыч на га, раў на праў-

на га і гіб ка га ін стру мен та су пра цоў ніц тва і 

зні жэн ня кан фран та цыі. Па шы рэн не гэ тай іні-

цы я ты вы, на дум ку Ула дзі мі ра Ма кея, па він на 

су пра ва джац ца ме ра мі да ве ру, якія ўклю ча-

юць дыя лог Еў ра пей ска га і Еў ра зій ска га эка-

на міч на га са юзаў.

«Аб мен ін фар ма цы яй, гар ма ні за цыя стан-

дар таў і тэх ніч ных рэг ла мен таў, лік ві да цыя 

за ліш ніх пе ра шкод у ганд лі, за ах воч ван не 

ка а пе ра цыі на ўзроў ні кра ін — чле наў абод-

вух са юзаў — усе гэ тыя перс пек тыў ныя і 

за па тра ба ва ныя тэ мы су пра цоў ніц тва па лі-

тыч на нейт раль ныя і пра цу юць на доў га тэр-

мі но вую ста біль насць і роск віт у маш та бах 

усёй Еў ро пы, — лі чыць мі ністр. — Не ба чу, 

ча му вы гад нае абод вум ба кам уза е ма дзе-

ян не па він на ўпі рац ца ў па лі тыч ныя пе ра-

шко ды».

Іс на ван не кан ку ры ру ю чых ганд лё вых рэ-

жы маў пад штур хоў вае кра ін да вы ба ру па між 

імі і не толь кі ў эка на міч ным пла не. «Бло ка-

васць у эка но мі цы спа ра джае бло ка васць у 

па лі ты цы, — пад крэс ліў Ула дзі мір Ма кей. — 

Дыя лог ЕА ЭС — ЕС да зво ліў бы лік ві да ваць 

гэ тую бло ка васць, раз ве яць міф аб не су мя-

шчаль нас ці ўсход няй і за ход няй эка на міч ных і 

каш тоў нас ных сіс тэм. Бо ме на ві та гэ ты міф як 

ас но ва па мыл ко ва га вы ба ру, да яко га спра бу-

юць пад штурх нуць пост са вец кія кра і ны, з'яў-

ля ец ца пер ша пры чы най мно гіх кан флік таў».

Тэ му ўдзе лу Бе ла ру сі ва «Ус ход нім парт-

нёр стве» кі раў нік бе ла рус ка га МЗС аб мяр коў-

ваў на ня даў няй су стрэ чы са сва ім ра сій скім 

ка ле гам Сяр ге ем Лаў ро вым. Ра сія ра зу мее 

імк нен не Бе ла ру сі да ўза е ма дзе ян ня з ЕС, 

які з'яў ля ец ца дру гім па знач нас ці ганд лё вым 

парт нё рам.

«Апош нім ча сам, на наш по гляд, Ра сія 

ста ла больш ра зу мець, што ўдзел Бе ла ру сі ў 

іні цы я ты ве «Ус ход няе парт нёр ства» не на кі-

ра ва ны су праць Ра сіі», — ад зна чыў Ула дзі мір 

Ма кей.

Пе ра га во ры па па глыб лен ні ін тэ гра цый на-

га су пра цоў ніц тва з ус ход няй су сед кай, па яго 

сло вах, ідуць у рэ жы ме «ру цін най ра бо ты», 

та му пад ра бяз нас ці не вар тыя ўва гі.

У сва ім вы ступ лен ні мі ністр спы ніў ся на 

пла нах уз мац нен ня ва ен най пры сут нас ці ЗША 

ў Поль шчы, на зваў шы гэ ты крок «глы бо ка 

па мыл ко вым» і «пра ва ку ю чым да лей шую на-

пру жа насць».

Асаб лі ва перс пек тыў ным з'яў ля ец ца трох-

ба ко вы фар мат пра ек таў «КНР — кра і ны «Ус-

ход ня га парт нёр ства» — ЕС»: праз не каль кі 

га доў «Вя лі кі Шаў ко вы шлях» са сты ку ец ца з 

еў ра пей скай транс парт най сет кай TEN-T.

Па шы рэн не та кіх су вя зяў па тра буе спра-

шчэн ня сіс тэ мы пе ра ся чэн ня гра ні цы з Еў-

ра пей скім са юзам. Для вы ра шэн ня пы тан ня 

па трэб на га тоў насць абод вух ба коў.

«Трэ ба прос та сес ці за стол пе ра га во раў і 

вы зна чыц ца, што нам трэ ба для та го, каб і пе-

ра воз чы кі, і звы чай ныя гра ма дзя не пра хо дзі лі 

гэ тую мя жу ў нар маль ным рэ жы ме, каб не бы-

ло та ко га, што лю дзі ча ка юць па 10—15 га дзін, 

а то і су ткі, асаб лі ва ка лі гэ та пры хо дзіц ца на 

свя ты», — пад крэс ліў Ула дзі мір Ма кей.

Бя гу чы год — юбі лей ны для іні цы я ты вы 

«Ус ход няе парт нёр ства». На ша кра і на не ад-

ной чы за яў ля ла пра га тоў насць пра вес ці свя-

точ ныя су стрэ чы ў Мін ску.

«Во сен ню гэ та га го да мы з ка ле га мі з Еў-

ра пей скай служ бы знеш ніх дзе ян няў пла ну ем 

пра вес ці ў Мін ску афі цый ныя ме ра пры ем ствы 

вы со ка га ўзроў ню з на го ды 10-год дзя «Ус ход-

ня га парт нёр ства». А ў перс пек ты ве спа дзя-

ём ся пры няць у ся бе і чар го вы са міт «Ус ход ня-

га парт нёр ства», — ска заў кі раў нік МЗС.

У се мі на ры, ар га ні за ва ным ру мын скім стар-

шын ствам у Са ве це ЕС, пры ня лі ўдзел Ге не-

раль ны ды рэк тар па спра вах Ус ход ня га су сед-

ства МЗС Ру мы ніі А. Ста нес ку, па слы па асо-

бых да ру чэн нях МЗС Поль шчы Я. Мул та ноў скі 

і МЗС Шве цыі С. Бург ста лер, па лі тыч ны ка ар-

ды на тар Ге не раль на га ды рэк та ра ту Еў ра ка мі-

сіі па Еў ра пей скай па лі ты цы су сед ства і пе ра-

га во раў аб па шы рэн ні ЕС В. Бай коў, на мес нік 

на чаль ні ка ад дзе ла «Ус ход ня га парт нёр ства», 

рэ гі я наль на га су пра цоў ніц тва і АБСЕ Еў ра-

пей скай служ бы знеш ніх дзе ян няў Р. Да рскі, 

прад стаў ні кі ана лі тыч най су поль нас ці кра ін ЕС 

і «Ус ход ня га парт нёр ства».

Па вод ле Бел ТА.

Уз гад ня ю чы па зі цыі
Сяр гей Ру мас аб мер ка ваў пы тан ні ін тэ гра цыі з дзярж сак ра-

та ром Са юз най дзяр жа вы Ры го рам Ра по там.

Пад рых тоў ка пра гра мы дзе ян няў па ін тэ гра цыі ў Са юз най дзяр-

жа ве Бе ла ру сі і Ра сіі ста ла на го дай для су стрэ чы. Пра тое, што гэ ты 

да ку мент па ві нен быць га то вы да 21 чэр ве ня, да мо ві лі ся прэм' ер-

мі ніст ры дзвюх кра ін пад час пе рагавораў у маі. Та кую ж за да чу 

для кі раў ні коў ура даў па ста ві лі і прэ зі дэн ты Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і Ула дзі мір Пу цін на па лях са мі ту ЕА ЭС у Нур-Сул та не.

«Да 21 чэр ве ня мы па він ны мець уз год не ную аб ноў ле ную пра-

гра му дзе ян няў, — ска заў Сяр гей Ру мас. — На 70 % мы сы хо дзім ся. 

Гру пы пра цу юць, я прак тыч на што дня за слу хоў ваю спра ва зда чы, 

як усё ру ха ец ца. І для ся бе па ста віў та кую за да чу, каб ужо да раз-

мо вы з Дзміт ры ем Ана то ле ві чам [Мядз ве дзе вым. — Зв.] мы на 

90 % уз гад ні лі па зі цыі».

Ка лі ба кі поў нас цю вы ра шаць усе су пя рэч лі выя пы тан ні, кі раў-

ні кі кра ін пра вя дуць су стрэ чу на вы шэй шым уз роў ні і аб мяр ку юць 

да лей шыя кро кі па ўза е ма дзе ян ні.

Па вод ле Бел ТА.

УзаемадзеяннеУзаемадзеянне

Фут болФут бол

КУРС — 
НА РАЗ ВІЦ ЦЁ 

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Вось у гэ тым пла не ва ша дзей насць за слу гоў вае ўся ля ка-

га ад аб рэ ння, за ах воч ван ня і па ва гі. І ў су вя зі з гэ тым мы яшчэ 

больш на ма ган няў пры кла дзём для та го, каб у нас бы ла ў па рад-

ку нар ма тыў на-пра ва вая ба за аба ро ны пра воў улас нас ці, а так-

са ма — ка лі гэ та трэ ба — мы па ста ра ем ся ўнес ці да стой ны ўклад 

і ў рас пра цоў ку між на род ных пра ек таў, па гад нен няў, да га во раў 

па раз віц ці ў гэ тай част цы па ўсёй пла не це», — да даў ён.

У ад каз Фрэн сіс Га ры ад зна чыў, што для яго гэ тая су стрэ ча — 

вя лі кі го нар і ра дасць. Ён звяр нуў ува гу, што Мінск — чыс тая 

ста лі ца і вель мі пры го жы го рад. Ге не раль ны ды рэк тар па дзя ка-

ваў за ўсю пад трым ку яго ар га ні за цыі з бо ку Бе ла ру сі.

Раз маў ля ю чы з жур на ліс та мі па вы ні ках су стрэ чы ён пад-

крэс ліў, што на ша кра і на з'яў ля ец ца вель мі важ ным і ак тыў ным 

чле нам гэ тай ар га ні за цыі. «Мы цэ нім ўсю ін фар ма цыю, якой 

дзе ліц ца Рэс пуб лі ка Бе ла русь, увесь во пыт, які на за па ша ны ў 

ва шай кра і не, асаб лі ва ў га лі не на ву кі і тэх на ло гій», — ад зна чыў 

ге не раль ны ды рэк тар.

Фрэн сіс Га ры так са ма да даў, што ўсе мы жы вём у да во лі 

не спа кой ным све це, та му яго ар га ні за цыі асаб лі ва важ на мець 

та кіх на дзей ных па плеч ні каў, як Бе ла русь, якія заў сё ды га то вы 

да кан струк тыў на га су пра цоў ніц тва.

Ён ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ёсць ча му па ву чыц ца ў га лі не 

на ву кі і тэх на ло гій, ІТ. Акра мя та го, ар га ні за цыя раз гля дае Мінск 

у якас ці пля цоў кі для пра вя дзен ня сва іх ме ра пры ем стваў, у тым 

лі ку кан фе рэн цый у гэ тай сфе ры.

«Спра ва ў тым, што сён ня ў све це мож на на зі раць кан ку-

рэн цыю, якая рас це, асаб лі ва ў га лі не на ву кі і тэх на ло гій. Гэ-

тая сфе ра — кра е ву голь ны ка мень пра грэ су для ча ла вец тва. 

І ва ўмо вах гэ та га рос ту кан ку рэн цыі вель мі важ на раз ві ваць 

па лі ты ку шмат па ляр нас ці. Бе ла русь ва ло дае ў пер шую чар гу 

вы дат ны мі кад ра вы мі рэ сур са мі, якія да зва ля юць раз ві ваць 

на ву ку і тэх на ло гіі. Акра мя та го, Бе ла русь пра соў вае па ды-

ход шмат па ляр нас ці, асаб лі ва ка лі га вор ка за хо дзіць пра та кія 

скла да ныя пы тан ні, як штуч ны ін тэ лект, ро ба та тэх ні ка, буй ныя 

ма сі вы да ных. Тут па тра бу ец ца між на род нае аб мер ка ван не, 

дыс ку сіі на раў на праў най асно ве», — ска заў жур на ліс там ге не-

раль ны ды рэк тар ар га ні за цыі.

У рам ках ві зі ту ў Фрэн сі са Га ры за пла на ва ны су стрэ чы з 

кі раў ніц твам Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Бе ла ру сі і ад мі-

ніст ра цыі Пар ка вы со кіх тэх на ло гій, а так са ма з прэм' ер-мі ніст-

рам Сяр ге ем Ру ма сам і мі ніст рам за меж ных спраў Ула дзі мі рам 

Ма ке ем.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

МО ЖАМ БОЛЬШ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пры гэ тым бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў: без ак тыў най ро лі 

пар ла мен та ры яў цяж ка бы ло б да сяг нуць та кіх вы ні каў у су пра-

цоў ніц тве. У су вя зі з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў 

сла вац ка му пар ла мен ту за тую вя лі кую ро лю, якую ён іг рае ва 

ўзмац нен ні су пра цоў ніц тва дзвюх дзяр жаў.

Стар шы ня На цы я наль на га са ве та Сла вац кай Рэс пуб лі кі 

Анд рэй Да нка па вы ні ках су стрэ чы з Прэ зі дэн там рас ка заў 

жур на ліс там, што ад на з тэм, якую ён аб мер ка ваў з кі раў ні ком 

дзяр жа вы, — гэ та ўза ем нае пры знан не дып ло маў аб аду ка цыі. 

Так са ма ка за лі пра маг чы мас ці эка на міч на га су пра цоў ніц тва, 

пра перс пек ты вы ўза ем най ра бо ты ў сель скай гас па дар цы.

«Але больш за ўсё ўва гі мы пры свя ці лі ры зы кам, звя за ным з 

су час най ліч ба вай эпо хай. Перш за ўсё, аба ро не на шых дзя цей 

у ліч ба вай пра сто ры. Так, каб мы за ха ва лі на шу сла вян скую да-

бры ню і на шы сла вян скія ка ра ні. Як еў ра пей ская дзяр жа ва, мы 

вель мі доб ра ра зу ме ем, якія ры зы кі звя за ны з ме ды яп рас то рай 

ін тэр нэ ту — і як не бяс печ на, ка лі яе срод кі па чы на юць уплы ваць 

на па лі ты ку»,— рас ка заў ён.

Яшчэ на су стрэ чы аб мяр коў ва лі тое, як важ на ша на ваць і 

па ва жаць сваю гіс то рыю. Анд рэй Да нка вы ка заў за хап лен не 

тым, як гэ та ар га ні за ва на ў Бе ла ру сі. Да рэ чы, пад час свай го 

ві зі ту ён на ве даў Му зей Вя лі кай Ай чын най вай ны — і ў су вя зі з 

гэ тым стар шы ня На цы я наль на га са ве та Сла ва кіі звяр нуў ува гу, 

што ў на шай кра і не па мя та юць не толь кі сва іх, але і сла вац кіх 

во і наў. «У су вя зі з гэ тым я за пра сіў вя ду чых асоб дзяр жа вы на 

ўра чыс тае свят ка ван не 75-год дзя Сла вац ка га на цы я наль на га 

паў стан ня», — да даў ён.

Анд рэй Да нка асаб лі ва ад зна чыў, што на ро ды Бе ла ру сі і Сла-

ва кіі — са праў ды вель мі бліз кія на ро ды, якія ма юць ве лі зар ны 

па тэн цы ял су пра цоў ніц тва і мо гуць шмат ча му адзін у ад на го 

на ву чыц ца.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

За хад ці Ус ход — 
не ды ле ма

Раз віц цё «Ус ход ня га парт нёр ства» 
па він на ўклю чаць дыя лог па між ЕС і ЕА ЭС

Эка тэх на ло гііЭка тэх на ло гіі

ПА СТА РАЦ ЦА 
ДА МАГ ЧЫ СЯ МАК СІ МУ МУ

На цы я наль ная збор ная па фут бо ле рых ту ец ца да да маш ніх мат чаў 
ад бо рач на га тур ні ру чэм пі я на ту Еў ро пы

У Мін ску быў ура чыс та 

ад кры ты но вы бу ды нак 

Пар ты зан ска га РУ УС. Ча-

ты рох па вяр хо вы дом мес-

ціц ца на ву лі цы Ваў пша-

са ва. Па він ша ваць су пра-

цоў ні каў пры еха лі мі ністр 

унут ра ных спраў Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь Ігар Шу не віч, 

яго на мес нік Аляк сандр 

Бар су коў, на чаль нік ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма Іван Куб-

ра коў, на мес нік стар шы ні 

Мін гар вы кан ка ма Ар цём 

Цу ран.

Гіс то рыя мі лі цыі Пар ты-

зан ска га ра ё на вя дзе ад лік з 

1977 го да. Увесь гэ ты час РУ УС 

зна хо дзі ла ся ў ста рым бу дын ку 

ў па сёл ку МТЗ. На бу даў ніц тва 

но ва га аб' ек та бы ло за тра ча-

на шмат ча су — ка ля вась мі 

га доў. І вось на рэш це пе ра езд 

ад быў ся.

— Гэ та зна ка вы дзень, — 

за ўва жыў на чаль нік Пар-

ты зан ска га РУ УС Мін ска 

пад пал коў нік Дзміт рый 

БУР ДЗЮК. — Тут бу дуць раз-

ме шча ны ўсе служ бы і пад раз-

дзя лен ні, якія ад но сяц ца да 

Упраў лен ня ўнут ра ных спраў 

ра ё на. Ра ней мы раз мя шча лі-

ся ў не каль кіх бу дын ках, ця пер 

ад дзел па гра ма дзян стве і міг-

ра цыі, дзя жур ная служ ба, кры-

мі наль ная мі лі цыя, мі лі цыя гра-

мад скай бяс пе кі, ДАІ са бра ны ў 

ад но цэ лае. І больш за тое — у 

но вым бу дын ку ёсць тое, пра 

што ў ста рым мы маг лі толь кі 

ма рыць — цір, трэ на жор ны зал, 

спар тыў ная пля цоў ка. Так са ма 

ка ля РУ УС з'я ві ла ся вя лі кая 

гас ця вая пар коў ка. Дзя ку ю чы 

гэ та му лег ка вы мі аў та ма бі ля мі 

на вед валь ні каў не бу дуць аб-

ця жа ра ны раз ме шча ныя по бач 

ву лі цы і два ры.

Вы со кія гос ці пры еха лі з 

па да рун ка мі. Ад мі ніст ра ўнут-

ра ных спраў РУ УС атры ма ла 

но вы аў та ма біль Gееlу Аtlаs, а 

ад на чаль ні ка ГУ УС Мін гар вы-

кан ка ма — Gееlу Еmgrаnd.

Ігар Шу не віч пад час гу тар кі 

з жур на ліс та мі асоб на спы ніў ся 

на ня даў ніх вы пад ках іл жы ва га 

«мі ні ра ван ня» буй ных аб' ек таў, 

у тым лі ку ганд лё вых цэнт раў.

— Па куль зла мыс ні каў за-

тры маць не ўда ло ся. Але ма гу 

па ве да міць, што яны зна хо дзяц-

ца за мя жой. Мы ўста на ві лі, дзе 

зна хо дзяц ца сер ве ры. У Бе ла-

ру сі та кія лжэ мі нё ры заўж ды за-

трым лі ва лі ся. Та му пры цяг нен не 

да ад каз нас ці за меж ных «жар-

таў ні коў» — спра ва бу ду чы ні.

Ад нак ужо вы пра ца ва ны 

ме ха нізм рэ ага ван ня на та кія 

па ве дам лен ні. Асаб лі ва гэ та 

важ на ў кан тэкс це ма ю чых ад-

быц ца ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

— Тыя аб' ек ты, якія бу дуць 

за дзей ні ча ны на спар тыў ных 

спа бор ніц твах, мы бя ром пад 

круг ла су тач ную ахо ву. Мы за-

га дзя пра вя ра ем іх з да па мо гай 

са пёр ных і пі ра тэх ніч ных груп, 

а так са ма служ бо вых жы вёл і 

спе цы яль най апа ра ту ры. Та му, 

ка лі і з'я вяц ца ней кія па ве дам-

лен ні, яны не ўня суць гар мі дар 

у ар га ні за цыю ме ра пры ем-

стваў. Рэ ага ваць бу дзем у лю-

бым вы пад ку.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Бел ТА.

Па дзеяПа дзея

МІ ЛІ ЦЫ Я НЕ РЫ 
АД ЗНА ЧЫ ЛІ НА ВА СЕЛ ЛЕ

5 чэр ве ня ў на шай кра і не ад зна ча ец ца 

Дзень ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 

Сваё він ша ван не з на го ды свя та ад ра-

са ваў і мі ністр пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя Анд рэй 

ХУ ДЫК:

— Сён ня праб ле мы эка ло гіі ста яць у шэ-

ра гу са мых важ ных, вы зна ча ю чы ўзро вень 

даб ра бы ту ўсёй су свет най цы ві лі за цыі. За-

ха ваць на ва коль нае ася род дзе і пры род ныя рэ сур сы для на ступ ных 

па ка лен няў — на ша агуль ная і пры яры тэт ная за да ча.

З кож ным го дам да ахо вы на ва коль на га ася род дзя да лу ча ец-

ца ўсё больш жы ха роў Бе ла ру сі. Асаб лі вай па ва гі за слу гоў вае 

ма ла дзёж ны эка ла гіч ны рух, удзель ні ка мі яко га ста ла ўжо больш 

за пяць ты сяч сту дэн таў і не абы яка вых да эка ла гіч ных праб лем 

ма ла дых лю дзей.

Да зволь це па він ша ваць усіх, хто ста іць на вар це пры ро ды, за 

ства раль ную пра цу і пра фе сі я на лізм, за ад да насць і вер насць спра-

ве. Упэў не ны, што су мес ны мі на ма ган ня мі мы змо жам збе раг чы і 

пры мно жыць ба гац це і пры га жосць бе ла рус кай зям лі.

Міністр унутраных спраў Ігар ШУНЕВІЧ і намеснік старшыні 
Мінгарвыканкама Арцём ЦУРАН падчас урачыстай цырымоніі.


