Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка накiраваў прывiтанне ўдзельнiкам i гасцям XV Рэспублiканскага экалагiчнага форуму.
«Зберагаючы прыроду роднага краю, распрацоўваючы стратэгiю разумнага i эканомнага выкарыстання
яе рэсурсаў, вы клапоцiцеся пра будучыя пакаленнi,
здароўе i дабрабыт нашых дзяцей i ўнукаў», — адзначыў кiраўнiк
дзяржавы.
«Адказнасць за экалагiчную бяспеку планеты сёння ў роўнай ступенi дзеляць сусветныя лiдары, грамадскiя аб'яднаннi, вытворцы i
спажыўцы выгод цывiлiзацыi — усе жыхары Зямлi. Для кожнага з нас
беражлiвыя адносiны да навакольнага асяроддзя павiнны стаць ладам
мыслення i нормай жыцця, для дзяржаў i саюзаў — прыярытэтным
напрамкам дзяржаўнай палiтыкi», — гаворыцца ў прывiтаннi.

МЫ ЖЫВЁМ
У ДОБРЫМ МЕСЦЫ
Даныя нацыянальнай
сіс тэ мы ма ні то рынгу навакольнага асярод дзя сведчаць аб
тым, што яно ў нашай
краіне на працягу ўжо
многіх гадоў у цэлым
за ста ец ца ста біль на
спрыяльным, паведаміў міністр прыродных
рэсурсаў і аховы навакольнага
асяроддзя Андрэй ХУДЫК.
Сёння ў Навагрудку пачынае работу ХV Рэспубліканскі экалагічны
форум. Як растлумачыў міністр, гэтым разам спецыяльная тэма мерапрыемства — «Устойлівае развіццё
малых гарадоў: глабальныя выклікі і
лакальныя рашэнні». Праграма форуму арыентавана на рэалізацыю
выканання даручэнняў Прэзідэнта па
навядзенні парадку на зямлі і азеляненні, стварэнні спрыяльных умоў
пражывання ў гарадах, эфектыўнай
сістэмы абыходжання з адходамі, захаванні біялагічнай і ландшафтнай
разнастайнасці для будучых пакаленняў і іншых найважнейшых даручэнняў па пытаннях аховы навакольнага
асяроддзя.
Міністр заявіў, што спецыяльная
тэма форуму адлюстроўвае адну з
ключавых задач, якія стаяць перад
нашай краінай і ўсёй сусветнай супольнасцю: захаванне прыродных
рэсурсаў для будучых пакаленняў.
Андрэй Худык адзначыў, што асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі
да 2035 года павінны скласці не менш
як 9 % ад плошчы краіны. Таксама
неабходна забяспечыць аднаўленне
колькасці рэдкіх і якія знаходзяцца

пад пагрозай знікнення відаў дзікіх жывёл і дзікарослых раслін. На цяперашні
момант у нашай краіне зарэгістравана 1289 нацыянальных паркаў, запаведнікаў, заказнікаў і помнікаў
прыроды, якія адносяцца
да асабліва ахоўных прыродных тэрыторый.
У 2018 годзе наша краіна атрыма ла фі нан са ван не Гла баль на га
экалагічнага фонду для рэалізацыі
двух буйнамаштабных праектаў па
кіраванні небяспечнымі рэчывамі (адходамі) з агульным аб'ёмам фінансавання больш за 12 млн долараў, што
дазволіць выканаць цэлы комплекс
мерапрыемстваў па абыходжанні з
устойлівымі арганічнымі забруджвальнікамі (УАЗ), а таксама сістэмна
вырашыць гэтую праблему ў краіне.
Да 2020 года плануецца стварыць
аб'ект па экалагічна бяспечным знішчэнні УАЗ і іншых небяспечных адходаў у аб'ёме да 1,5 тысячы тон у год
на базе комплексу па перапрацоўцы
і пахаванні таксічных прамысловых
адходаў Гомельскай вобласці.
Акрамя гэтага, у нас плануецца
правесці геалагічнае картаванне
ўсёй тэрыторыі краіны, адзначыў
Андрэй Худык.
«Выбіраем перш за ўсё тыя тэрыторыі, якія патэнцыйна ўтрымліваюць
карысныя выкапні, — расказаў Андрэй Худык. — Безумоўна, для гэтага неабходна фінансаванне. Новая
праграма па геалагічным картаванні
будзе дзейнічаць у 2021—2025 гадах.
Думаю, нам удасца гэта зрабіць».
Сяргей КУРКАЧ.

Прамыя тэлефонныя лініі
адбудуцца 8 чэрвеня ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. На званкі з 9.00 да
12.00 у суботу адкажуць:
намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Генадзь
Іосіфавіч БАРЫСЮК. Тэл. 8 016
221 31 21;
кіраўнік спраў ВІЦЕБСКАГА
аблвыканкама Аляксандр Уладзіміравіч СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021
222 22 22;
старшыня ГОМЕЛЬСКАГА
абласнога Савета дэпу татаў
Кацярына Анатолеўна ЗЕНКЕВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;
старшыня ГРОДЗЕНСКАГА
аблвыканкама Уладзімір Васілевіч КРАЎЦОЎ. Тэл. 8 015
273 56 44;
старшыня МАГІЛЁЎСКАГА
абласнога Савета дэпу татаў
Дзмітрый Іванавіч ХАРЫТОНЧЫК. Тэл. 8 022 250 18 69;
намеснік
старшыні
МІНСКАГА аблвыканкама Сяргей Пятровіч НЕЎМЯРЖЫЦКІ.
Тэл. 8 017 500 41 60;
намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Арцём Мікалаевіч ЦУРАН. Тэл. 8 017
222 44 44.
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Парламенцкі дзённік

ПАЧАТАК
ВЯЛІКАГА ШЛЯХУ

Адносіны Беларусі і Канады знаходзяцца на першаснай стадыі
Аб гэтым заявіла
намеснік старшыні
Савета Рэспублікі,
нацыянальны каардынатар па дасягнен ні Мэт устойлі ва га раз віц ця
Мар'яна ШЧОТКІНА
на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Канады ў Польшчы
і Беларусі па сумяшчальніцтве Льюіс
СКЭНЛАН. Цікава,
што гэта першая сустрэча
з прадстаўнікамі Канады
ў верхняй палаце Нацыянальнага сходу.
«На мой погляд, кантак ты
па між Ка на дай і Бе ла рус сю
знаходзяцца толькі на пачатковай стадыі, — сказала Мар'яна
Шчоткіна. — Вядома, тое, што
ў нас гандлёвы абарот складае
менш за 50 млн долараў, — гэтага вельмі недастаткова. Я са
шкадаваннем адзначыла, што
тавараабарот упаў. І нават за
кароткі перыяд 2019 года тавараабарот знізіўся амаль на
50 %».
Намеснік старшыні Савета
Рэспублікі паведаміла, што гэты
паказчык склаў менш за 10 млн
долараў. На яе думку, гэта сведчыць аб тым, што Беларускай
гандлёва-прамысловай палаце
і канадскім партнёрам неабходна наладзіць большае ўзаемадзеянне.
Віцэ-спікер верхняй палаты
звярнула ўвагу, што ў Канадзе
прадстаўлены інтарэсы «МТЗ»
і «БелАЗа», аднак гэта ўсё ж
толькі пачатак супрацоўніцтва
дзвюх дзяржаў.
«У нас у парламенце створана група дружбы з Канадай,

але парламенцкі складнік таксама пакуль вельмі нязначна
разві ты, — ска за ла Мар' яна
Шчоткіна. — Я разумею, што
ў нас гэта пачатак шляху, пачатак вялікага супрацоўніцтва,
таму і Сенат, і Палата абшчын
[яны складаюць канадскі парламент. — «Звязда»] таксама будуць цікавіцца супрацоўніцтвам
з Беларуссю».
Намеснік старшыні Савета
Рэспублікі асобна спынілася на
гуманітарным складніку адносін.
На яе думку, беларускія ўніверсітэты могуць зрабіць шмат для
развіцця культурных сувязяў з
Канадай.
Таксама віцэ-спікер выказала надзею, што Беларусі ўдасца лепш даведацца пра Канаду
праз турызм. Пакуль у нас не
вельмі шмат адтуль гасцей, ды
і беларусы нячаста наведваюць
гэтую дзяржаву. «Мяркую, турыс тычныя лініі нам таксама
трэба развіваць, мы будзем усяляк гэтаму садзейнічаць», — дадала яна.
Мар'яна Шчоткіна падкрэслі ла: Бе ла русь вель мі ша нуе
Канаду як дзяржаву і яе народ.
Гэта ў тым ліку звязана з тым,
што Ка на да ад ной з пер шых
прый шла на да па мо гу пас ля

аварыі на Чарнобыльскай АЭС. «Гэ та неацэнна, калі ты адчува еш, што не адзін у
гэтым свеце», — канста та ва ла на мес нік
старшыні Савета Рэспублікі.
Яна таксама расказала, што з захапленнем успрыняла прызначэнне Льюіс Скэнлан у
якас ці па сла ў на шу
краіну. «Я думаю, што
Фота БелТА. калі за справу бяруцца
жанчыны, то гэта справа прасоўваецца значна хутчэй. Мы
з вамі павінны зрабіць вельмі
шмат для нашых дзяржаў і для
людзей, якія жывуць у іх», — адзначыла віцэ-спікер.
Рэзюмуючы сказанае, Мар'яна Шчоткіна пацвердзіла, што
Беларусь вельмі зацікаўлена ў
развіцці кантактаў з Канадай —
перш за ўсё парламенцкіх. Пры
гэтым вялікае значэнне для нас
мае наладжванне сувязяў па дасягненні Парадку дня ў галіне
ўстойлівага развіцця на перыяд
да 2030 года.
У адказ Льюіс Скэнлан заявіла, што для Канады найважнейшым прыярытэтам з'яўляецца развіццё эканамічных
адносін. Дарэчы, інфармацыя
пра іх: у 2018 годзе гандлёвы
абарот паміж Беларуссю і Канадай склаў 47,5 млн долараў і
скараціўся на 21,4 % да ўзроўню
2017. Істотна знізілася адмоўнае сальда: з 33,8 млн долараў
у 2017 годзе да 2,9 млн долараў
у 2018 — у 11,5 раза.
За 2018 год з Канады паступіла інвестыцый на суму 6,9 млн
долараў (79,6 % да 2017 года),
у тым ліку 4,9 млн долараў прамых інвестыцый.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

Звароты з культурным акцэнтам

Блізкая ўлада
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Прыём грамадзян правёў старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір КРАЎЦОЎ
Гродзенцы агучылі
свае прапановы па
развіцці культурнай
прасторы. Ся род
іх — пашырэнне беларускамоўнага асяроддзя, стварэнне ў
горадзе мастацкага
музея і ўвекавечванне памяці славу тых
землякоў.
Група гродзенцаў звярнулася
з амбіцыёзным праектам — стварыць у горадзе мастацкі музей.
Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі
бачаць гэтую ўстанову ў былым
палацы тэкстыльшчыкаў. У хуткім часе тут пачнецца рэканструкцыя, і будынак будзе перапрафіляваны.
Па словах мас тацтвазнаўцы
Наталлі Паўленкі, мастацкія музеі ёсць ва ўсіх абласных і некаторых раённых цэнтрах. У Гродне
такой установы няма — існуюць
асобныя выставачныя залы, некаторыя экспазіцыі месцяцца ў замках, альбо іншых месцах. У той
жа час у Гродне ёсць і мастацкая
школа, і каледж, і факультэт у
ГрДзУ. У Гродне працуе нямала
таленавітых мастакоў, тут можна
прымаць іх калег з іншых краін з
творчымі работамі. З цягам часу
мастацкі кірунак мае ўсе падставы

стаць такім жа папулярным у горадзе,
як музычнае і тэатральнае мастацтва,
сцвярджаюць прадстаў ні кі твор чай
ін тэлі ген цыі. Яны
адзначылі, што мастацкі музей — гэта
таксама твар горада, свайго роду Эрмітаж для Гродна.
Абласныя і гарадскія ўлады,
як паведаміў Уладзімір Краўцоў,
бачаць рэалізацыю гэтага праекта больш пашырана. Напрыклад,
можна стварыць у былым палацы
тэкстыльшчыкаў не проста мастацкі музей, а вялікі культурны
цэнтр, дзе будуць размешчаны
экспазіцыя гісторыі ХХ стагоддзя
і музей прыроды, які цяпер знаходзіцца ў старым замку і павінен
адтуль пераехаць. Па словах спецыялістаў аблвыканкама, фондаў
для аднаго толькі мастацкага музея недастаткова. Такая ўстанова
разлічана на мэтавых наведвальнікаў, а культурны цэнтр у гэтым
сэнсе можа прапанаваць больш
шырокі дыяпазон.
У горадзе ёсць яшчэ некалькі
аб'ек таў, якія могуць прэтэндаваць на мас тацкае напаўненне.
Гэта гістарычны будынак першай

на Беларусі медыцынскай акадэміі, які зараз пустуе і чакае інвестара. Такі ж лёс і яшчэ аднаго
архітэктурнага помніка перыяду
канструктывізму, — былога Дома
афіцэраў. Усе названыя будынкі
могуць стаць прыдатнымі для гэтых мэт, адзначыў Уладзімір Краўцоў.
Яшчэ некалькі прапаноў агучылі гродзенцы Аляксандр Місцюкевіч і Віктар Парфёненка. На думку
грамадскіх актывістаў, у горадзе
недастаткова візуальнай інфармацыі на беларускай мове. Дарэчы, заяўнікі паведамілі, што зараз
актыўная работа ў гэтым кірунку
вядзецца з адміністрацыяй Гродзенскага заапарка.
Таксама прагучала прапанова
ўшанаваць памяць пісьменніка Васіля Быкава, які жыў і працаваў у
Гродне. Гродзенцы не ўпершыню
звяртаюцца да ўлад з гэтым пытаннем. Абласная арганізацыя Таварыства беларускай мовы гатова
знайсці сродкі на шыльду, але на
гэта павінна быць згода мясцовых
улад.
Уладзімір Краўцоў паведаміў,
што гэтае пытанне не застаецца
па-за ўвагай. Вызначаны пэўныя
месцы ў Гродне, дзе зафіксавана
дзейнасць Васіля Быкава. Ёсць
музей у рэдакцыі газеты «Гродзенская праўда», дзе ён пра-

цаваў, ёсць асобныя экспазіцыі.
У гэтым кірунку ўжо прынята рашэнне: мемарыяльны пакой будзе
арганізаваны ў доме-музеі Максіма Багдановіча, у той частцы, якая
пакуль жылая. Калі яна вызваліцца, а жыхары пераселяцца, гэтая
палова адыдзе пад музей Васіля
Бы ка ва. Бы ло такса ма ўзня та
пытанне па ўвекавечванні памяці
Кастуся Каліноўскага. Асобы, якія
пакінулі свой след у гісторыі, будуць цікавы для турыстаў, лічаць
гродзенцы.
— Тэмы ду хоўнага развіцця,
падтрымкі гіс торыка-культурнай
спадчыны, на якія багатая наша
вобласць і горад, — гэта свайго
роду сігналы, якія дазваляюць уладам правільна зарыентавацца ў
сваіх дзеяннях і больш разумна,
кам пра міс на рэа лі зоў ваць тыя
дзеянні, якія мы таксама трымаем у цэнтры увагі, — гэта культурнае развіццё рэгіёна. Тым больш
што ў наступным годзе Ліда будзе культурнай сталіцай Беларусі. У Слоніме сёлета пройдзе
Дзень беларускага пісьменства.
Гэта сугучна з тымі прапановамі,
якія прагучалі адносна пашырэння
беларускамоўнага і культурнага
асяроддзя, — падкрэсліў Уладзімір Краўцоў.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

