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Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

ПРЭ МІЯ 
ЗА ПРЫ ГА ЖОСЦЬ
Крас на пол ле за апош ні час пры кмет на па пры га жэ ла. 

На ву лі цах ра ён на га цэнт ра чыс ці ня, шмат квет ка вых 

кам па зі цый, па свя жэ лі фа са ды, ра ман ту юц ца да ро гі. 

Ад чу ва ец ца, што да на вя дзен ня па рад ку тут ста вяц-

ца з поў най ад каз нас цю. А яшчэ вель мі тра пят лі ва 

ад но сяц ца да сва іх на цы я наль ных каш тоў нас цяў і 

ро бяць усё для іх ад ра джэн ня і па пу ля ры за цыі. Тут 

зна хо дзяц ца шы коў ны гіс то ры ка-эт на гра фіч ны му-

зей, уні каль ныя куль та выя пом ні кі, сла ву тас ці пры-

род на га зна чэн ня. Трэ ба, каб усё гэ та функ цы я на ва-

ла і пры цяг ва ла як ма га больш на вед валь ні каў, лі чаць 

у ра ё не. Пра тое, што ро біц ца на Крас на поль шчы не 

ў рам ках Го да ма лой ра дзі мы, у на шай раз мо ве са 

стар шы нёй рай вы кан ка ма Іга рам БА ЛА ХО НА ВЫМ.

— На тэ ры то рыі Крас на-

поль ска га ра ё на зна хо дзіц-

ца не каль кі куль та вых аб'-

ек таў і свя тых кры ніц, ку ды 

пры яз джа юць па лом ні кі з 

уся го све ту. Што ро біц ца 

для та го, каб пад тры маць 

гэ тую пры га жосць у на-

леж ным ста не?

— Ня даў на на шым ляс-
га сам бы ла доб ра ўпа рад ка-
ва на тэ ры то рыя з зо най ад па чын ку і ку пел лю ка ля вёс кі 
Выд ран ка, не па да лёк ад мя жы з Го мель скай воб лас цю. 
Вёс ка, да рэ чы, вя до мая тым, што там зна хо дзіц ца ўні-
каль ны драў ля ны храм у го нар Свя то га Дзміт рыя Рас тоў-
ска га — сё ле та яму спаў ня ец ца 113 га доў. Ка жуць, храм 
па бу да ва ны без адзі на га цві ка. За раз па іні цы я ты ве дэ-
пу тац ка га кор пу са пра вод зяц ца ра бо ты па доб ра ўпа рад-
ка ван ні пом ні ка мяс цо ва га зна чэн ня ўро чы шча Кас цёл.
Па лі ніі Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду ў рам ках рэа лі за цыі 
пра ек та «Май стэр ня мяс цо вых эка ла гіч ных іні цы я тыў для 
раз віц ця мік ра рэ гі ё на» вы дзе ле ны гро шы, на якія на бы ты 
ацы лінд ра ва ны брус для да лей ша га ўлад ка ван ня ку пе лі. 
У маі быў пра ве дзе ны дзень бяз вы плат най пра цы, срод кі ад 
яко га бы лі на кі ра ва ныя на доб ра ўпа рад ка ван не гэтай тэ ры-
то рыі. За раз вя дуц ца ра бо ты па ўзвя дзен ні ку пе лі.

— Ва кол «Іва на ва га ху та ра», дзе рас це шмат рэд кіх 

для Бе ла ру сі дрэў і кус тоў, у свой час бы ло шмат раз-

моў. Яго ства раль нік 88-га до вы Іван Зо таў хва ля ваў ся, 

што ня ма пе ра ем ні ка. За раз, чу ла, зной дзе на вый сце 

са скла да на га ста но ві шча.

— Так. У рам ках яшчэ ад на га пра ек та на тэ ры то рыі 
Яноў ска га сель са ве та рэа лі зу ец ца іні цы я ты ва «Эка тур у 
Шанг ры-Ла», што ў пе ра кла дзе азна чае «рай скі ку ток». 
Гэ та як раз і ёсць той са мы «Іва наў ху тар» у вёс цы Бры-
лёў ка — дэнд ра ла гіч ны сад мяс цо ва га зна чэн ня. ЮНЕС КА 
пры зна ла яго ўні каль ным пры род ным аб' ек там. Пра ект 
пра ду гледж вае там раз віц цё эка ту рыз му. На да дзе ны мо-
мант вя дуц ца ра бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні і вы да лен ні 
па жух лай рас лін нас ці. Пра ду гле джа на бу даў ніц тва ага ро-
джы і ма лых ар хі тэк тур ных фор маў. 

— У Крас на пол лі вя дуц ца ра бо ты па ра мон це фа са-

даў, пра ве дзе на за ме на тра ту ар най пліт кі. І гэ та ў той 

час, ка лі рай цэнт ры скар дзяц ца на фі нан са вы го лад...

— Сё ле та нам бы лі ўру ча ны прэ міі за пры за выя мес цы ў 
трох кон кур сах — двух аб лас ных і ад ным рэс пуб лі кан скім. 
Ся род на се ле ных пунк таў ад па вед най ка тэ го рыі мы ака за лі ся 
най леп шы мі ў краіне па доб ра ўпа рад ка ван ні за мі ну лы год і 
атры ма лі прэ мію ў па ме ры паў та ры ты ся чы ба за вых ве лі-
чынь. Плюс 225 «ба за вых» нам да лі па вы ні ках спа бор ніц тва 
па са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці ся род га ра доў і ра ё наў 
Ма гі лёў скай воб лас ці. І дзве ты ся чы «ба за вых» уру чы лі па вы-
ні ках аб лас но га спа бор ніц тва па са ні тар ным ста не і доб ра ўпа-
рад ка ван ні. Част ка срод каў пай шла на доб ра ўпа рад ка ван не 
скве ра — за куп ле ны дзі ця чыя гуль ня выя комп лек сы, ін стру-
мент для пад рэз кі рас лін нас ці. Пэў ная су ма пой дзе на ра монт 
бу дын ка, дзе ня даў на за кошт між на род най тэх ніч най да па мо гі 
бы ла ство ра на ган чар ная май стэр ня. Там мы па мя ня ем дах, 
а вон ка выя сце ны бу дуць аб шы тыя сай дын гам. Част ко ва за 
прэ мі яль ныя вя дзец ца ра монт да рог рай цэнт ра.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Тэ ле фон пы тан няў і ад ка заў
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі прой дуць і ў 

гэ тую су бо ту, 8 ве рас ня. У абл вы кан ка мах і Мін гар вы-

кан ка ме на зван кі бу дуць ад каз ваць з 9.00 да 12.00:

кі раў нік спраў БРЭСЦ КА ГА аб лса ве та дэ пу та таў Ге ор гій 
Мі ка ла е віч ХВАЛЬ КО. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі-
мір Мі ка ла е віч БЕ ЛА ВУС. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Анд-
рэ е віч ДВОР НІК. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ула-
дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Вік тар 
Ула дзі мі ра віч НЕ КРА ШЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

кі раў нік спраў МІНСК АГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір Аляк-
санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк сандр 
Пят ро віч КРЭ ПАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

УМА ЦА ВАН НЕ ЎС ХОД НЯ ГА ПАРТ НЁР СТВА

Дак лад бе ла рус ка га 
пар ла мен та рыя ад па вя даў 
асноў най тэ ма ты цы асамб-
леі «За ўстой лі вую і іна-
ва цый ную су поль насць», 
па ве дам ляе прэс-служ ба 
Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру-
сі. Дэ пу тат пад крэс ліў, што 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь ужо 
мае рэ пу та цыю не за леж-
на га і эка на міч на важ на га 
парт нё ра ў сва ім рэ гі ё не. 
Усе стра тэ гіі і пра гра мы, 
пры ня тыя на дзяр жаў ным 
уз роў ні, а так са ма між-
на род нае су пра цоў ніц тва 
на кі ра ва ны на пад трым ку 

іна ва цый, пры цяг нен не за-
меж ных ін вес та раў і па ляп-
шэн не ўмоў вя дзен ня біз не-
су на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Эка на міч ная сіс тэ ма Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь за ці каў ле-
на ў бу даў ніц тве і раз віц ці 
іна ва цый ных і вы со ка тэх-
на ла гіч ных вы твор час цяў, 
пра дук цыя якіх бу дзе па-
спя хо ва рэа лі зоў вац ца на 
знеш ніх рын ках.

Бе ла рус кі пар ла мент вы-
со ка цэ ніць уза е ма дзе ян не 
з пар ла мен та мі дзяр жаў 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, 
якое раз ві ва ец ца, і раз гля-

дае па глыб лен не парт нёр-
скіх су вя зяў з МПА АСЕ АН 
у якас ці ад на го з пры яры-
тэт ных на прам каў знеш няй 
па лі ты кі Бе ла ру сі, пад крэс-
ліў Дзміт рый Шаў цоў.

Рэс пуб лі ка Бе ла русь раз-
гля дае кра і ны Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі як на дзей ных 
парт нё раў у ба раць бе з су-
час ны мі вы клі ка мі і па гро за-
мі і га то ва дзя ліц ца во пы там, 
аб мень вац ца на ву ко вым і 
іна ва цый ным па тэн цы я лам 
для да сяг нен ня ўстой лі ва га 
раз віц ця і ста біль нас ці, да-
даў бе ла рус кі дак лад чык.

У ра бо це се сіі асамб-
леі пры мае ўдзел ка ля 300 
пар ла мен та ры яў з 10 кра ін 
— удзель ніц АСЕ АН (Бру-
ней-Да ру са лам, В'ет нам, 
Ін да не зія, Кам бо джа, Ла ос, 
Ма лай зія, М'ян ма, Сін га пур, 

Тай ланд, Фі лі пі ны), а так са -
ма з дзе вя ці пар ла мен таў- 
на зі раль ні каў (Аў стра лія, 
Бе ла русь, Ус ход ні Ты мор, 
Ін дыя, Кі тай, Но вая Зе лан-
дыя, Ра сія, Япо нія, Еў ра-
пей скі пар ла мент).

У рам ках ме ра пры ем-
стваў се сіі Дзміт рый Шаў цоў 
пра вёў су стрэ чы са стар шы-
нёй пар ла мен та Рэс пуб лі кі 
Сін га пур, стар шы нёй МПА 
АСЕ АН Тан Чу ан-Джы нам, 
стар шы нёй На цы я наль на-
га схо ду Ла ос кай На род на-
Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі кі 
Па ні Ят хо ту, на мес ні кам 
стар шы ні пар ла мен та Ус-
ход ня га Ты мо ра Ма ры яй 
Ан ге лі най Ло пез Сар мен та і 
мі ніст рам юс ты цыі Ма лай зіі 
Д. Ке он гам.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА



На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па між на род ных спра вах Дзміт рый ШАЎ ЦОЎ

вы сту піў з дак ла дам на пле нар ным па ся джэн ні 39-й 

Ге не раль най асамб леі Між пар ла менц кай асамб леі 

Аса цы я цыі дзяр жаў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі (МПА 

АСЕ АН), якая пра хо дзіць у гэ тыя дні ў Сін га пу ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЗША вы ка рыс тоў ваюць Сі рыю 
для ўнут ры па лі тыч най ба раць бы

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп сва і мі за ява мі аб Сі рыі 
ра шае ўлас ныя ўнут ры па лі тыч ныя за да чы. Та кое мер-
ка ван не вы ка заў учо ра мі ністр за меж ных спраў Іра на 
Ма ха мад Джа вад За рыф.

«Трамп спра буе ла віць ры бу ў ка ла мут най ва дзе, каб 
ра шыць унут ры па лі тыч ныя за да чы. Яго ста но ві шча ў 
ЗША скла да на на зваць устой лі вым, і ён спра буе кам-
пен са ваць гэ тую праб ле му за кошт сі рый ска га на ро да», —
пры во дзіць сло вы За ры фа агенц тва Mehr.

Мі ністр за клі каў прэ зі дэн та ЗША «ады сці ўбок, каб 
даць маг чы масць пра ца ваць тым, хто зма га ец ца ў Сі рыі 
з тэ ра рыс та мі». «Ка лі ні хто не бу дзе ўмеш вац ца, то мы 
хут чэй вы ра шым праб ле му эк стрэ міз му ў кра і не», — 
ска заў ён.

Ра ней Трамп на пі саў у «Тві тэ ры», што прэ зі дэнт Сі рыі 
Ба шар Асад «не па ві нен без раз важ на ата ка ваць сі рый-
скую пра він цыю Ід ліб». Ён ад зна чыў, што «рус кія і іран цы 
зро бяць вя лі кую гу ма ні тар ную па мыл ку, пры ня ўшы ўдзел 
у гэ тай па тэн цый най ча ла ве чай тра ге дыі».

Ід ліб — адзі ны буй ны рэ гі ён Сі рыі, які на сён ня за ста-
ец ца ў ру ках не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў.

Ва Укра і не па да юць у суд на спі ке ра Ра ды
Дэ пу тат Вяр хоў най ра-

ды, лі дар пар тыі «За жыц-
цё» Ва дзім Ра бі но віч па дае 
ў суд на спі ке ра пар ла мен-
та Анд рэя Па ру бія за «пра-
па ган ду фа шыз му».

Абу рэн не дэ пу та та вы-
клі ка лі зроб ле ныя на пя рэ-
дад ні ў эфі ры ад на го з укра ін скіх тэ ле ві зій ных ток-шоу 
сло вы Па ру бія аб тым, што «трэ ба вы ву чаць і ўка ра няць 
на Укра і не пра мую дэ ма кра тыю, нось бі там якой з'яў ля-
ец ца Адольф Гіт лер».

«З фа шыс та мі нам не па да ро зе. Я за клі каю Еў ро пу, у 
пры ват нас ці Гер ма нію, даць ацэн ку дзе ян ням укра ін ска га 
спі ке ра, і лі чу, што ён па ві нен пай сці ў ад стаў ку, — ад зна-

чыў у гэ тай су вя зі Ра бі но віч. — Я сён ня па даю іск у суд 
на Па ру бія за пра па ган ду фа шыз му, якая за ба ро не ная 
ў на шай кра і не».

У аў то рак у вя чэр няй пра гра ме «Сва бо да сло ва» на 
ка на ле ІCTV Анд рэй Па ру бій пры вёў Адоль фа Гіт ле ра ў 
прык лад як са праўд на га пры хіль ні ка дэ ма кра тыі. «Я сам 
ве лі зар ны пры хіль нік пра мой дэ ма кра тыі, я ка лісь ці на ват 
на на ву ко вым уз роў ні гэ тым зай маў ся. Да рэ чы, ска жу 
вам, што са мым вя лі кім ча ла ве кам, які прак ты ка ваў пра-
мую дэ ма кра тыю, быў Адольф Ала і за віч (Гіт лер — рэд.) 
у 30-х га дах. Мы па він ны пра гэ та так са ма па мя таць», — 
за явіў спі кер укра ін ска га пар ла мен та.

Трамп за явіў, што цы та ты ў кні зе жур на ліс та 
The Washіngton Post сфаб ры ка ва ныя

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп на зваў у аў то рак сфаб-
ры ка ва ны мі цы та ты ў кні зе чле на рэд ка ле гіі га зе ты The 
Washіngton Post Бо ба Вуд вар да «Страх. Трамп у Бе лым 
до ме». Та кое па ве дам лен не аме ры кан скі лі дар апуб лі-
ка ваў у «Тві тэ ры».

Ён пры во дзіць за явы мі ніст ра аба ро ны Джэй мса Мэт-
ці са і кі раў ні ка апа ра ту су пра цоў ні каў Бе ла га до ма Джо-
на Кэ лі, у якіх яны аб вяр га юць пры пі са ныя ім у кні зе 
цы та ты. «Іх цы та ты бы лі сфаб ры ка ва ныя, гэ та пад ман 
гра мад скас ці. Як і ін шыя гіс то рыі і цы та ты ў гэ тай кні-
зе», — на пі саў Трамп.

Як ста ла вя до ма ра ней, у кні зе Вуд вар да, якая па сту-
піць у про даж 11 ве рас ня, рас каз ва ец ца аб ра бо це ад мі-
ніст ра цыі Трам па. У ёй так са ма га во рыц ца, што прэ зі дэнт 
ЗША ад да ваў Пен та го ну ў 2017 го дзе эма цы я наль ны 
за гад аб зні шчэн ні прэ зі дэн та Сі рыі Ба ша ра Аса да, ад нак 
Мэт ціс не стаў вы кон ваць гэ тае рас па ра джэн не.

Так са ма па ве дам ля ец ца, што кі раў нік апа ра ту су-
пра цоў ні каў Бе ла га до ма Джон Кэ лі ў гу тар цы з ка ле-
га мі на зваў Трам па іды ё там, за явіў, што той «стра ціў 
ро зум». Акра мя та го, у тэкс це га во рыц ца, што праз 
ме сяц прэ зі дэнц тва Трамп па пра сіў стар шы ню Ка мі-
тэ та на чаль ні каў шта боў уз бро е ных сіл ЗША ге не ра ла 
Джо зэ фа Да нфар да рас пра ца ваць план на ня сен ня прэ-
вен тыў на га ўда ру па КНДР, што аша ла мі ла ве тэ ра на 
ба я вых дзе ян няў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 

указ аб пры су джэн ні дзяр жаў-

ных уз на га род 120 прад стаў ні кам 

роз ных сфер дзей нас ці.

Та кой вы со кай ацэн кі яны ўда сто е-
 ны за шмат га до вую плён ную пра цу,
вы со кі пра фе сі я на лізм, узор нае вы ка-
нан не служ бо вых аба вяз каў, сме лыя і 
ра шу чыя дзе ян ні ў аб ста ві нах, звя за-
ных з ры зы кай для жыц ця, вя лі кі аса-
біс ты ўклад у раз віц цё пра мыс ло вас ці, 
сель ска гас па дар чай і бу даў ні чай га лін, 
знач ныя да сяг нен ні ў сфе рах ганд лю, 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель-
ніц тва, аду ка цыі, куль ту ры, мас тац тва 
і спор ту, па ве да мі ла прэс-служ ба бе-
ла рус ка га лі да ра.

На чаль нік ву чэб на-спар тыў най 
уста но вы «Мін скі аэ ра клуб імя двой чы 
Ге роя Са вец ка га Са ю за С. І. Гры цаў-

ца» рэс пуб лі кан ска га дзяр жаў на-гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Доб ра ах вот нае 
та ва рыст ва са дзей ні чан ня ар міі, авія-
цыі і фло ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь» Мі-
ка лай Ма чан скі быў уз на га ро джа ны 
ор дэ нам «За аса біс тую муж насць».

Ор дэ нам Па ша ны ўзна га ро джа ны 
ды рэк тар ААТ «Аст ра ме ча ва» Алег 
Бу рак, ды рэк тар ААТ «Вес та» Рэй ман 
Вень я мі наў, ды рэк тар віцебскай гім-
на зіі № 8 Ра і са Гра боў ская, стар шы ня 
вы твор ча га сель ска гас па дар ча га ка-
а пе ра ты ва «Гі гант» Мі ха іл Ле ва коў, 
ды рэк тар ААТ «Но выя Га ра ны» Ві са-
ры ён Нам і ды рэк тар РСУП «Экс пе-
ры мен таль ная ба за «Кры ніч ная» Мі-
ка лай Ру ба ха.

Ор дэн Фран цыс ка Ска ры ны атры-
ма ла стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га 
ад дзя лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі» Та ма ра 
Гу са чэн ка. Мно гія з уз на га ро джа ных 
атры ма лі ме да лі, ся род іх — «За ад-
зна ку ў во ін скай служ бе», «За ад зна ку 
ў ахо ве гра мад ска га па рад ку», «За 
пра цоў ныя за слу гі», і ме да лі Фран цыс-
ка Ска ры ны.

Ме да лём «За вы ра та ва нае жыц-
цё» ўзна га ро джа ны ва ен ны ка мі сар 
Смар гон ска га ра ё на пад пал коў нік 
Ле а нард Гру жэў скі і на ву чэ нец Мінск ага 
дзяр жаў на га пра фе сій на га лі цэя № 9 
аў та ма бі ле бу да ван ня Ві таль Ці тоў.

Да рэ чы, ука зам пры свое ны га-
на ро выя зван ні Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
прад стаў ні кам сфер куль ту ры, на ву кі, 
аду ка цыі, са цы яль най аба ро ны, пра-
мыс ло вас ці, сель скай гас па дар кі, бу-
даў ніц тва, энер ге ты кі, пра ва ахоў най 
сфе ры і спор ту.

УЗО РЫ ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗ МУ


