
7 чэрвеня 2019 г.2

Бліз кая ўла да

ПЫ ТАН НІ 
І ІХ РА ШЭН НІ

Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі 
ад бу дуц ца 8 чэр ве ня ў абл-
вы кан ка мах і Мін гар вы кан-
ка ме. На зван кі з 9.00 да 
12.00 у су бо ту ад ка жуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ-

КА ГА абл вы кан ка ма Ге надзь 

Іо сі фа віч БА РЫ СЮК. Тэл. 8 016 

221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА 

абл вы кан ка ма Аляк сандр Ула-

дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 

222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА 

аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на Ана то леў на ЗЕН КЕ-

ВІЧ. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА 

абл вы кан ка ма Ула дзі мір Ва-

сі ле віч КРАЎ ЦОЎ. Тэл. 8 015 

273 56 44;

стар шы ня МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА 

аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Дзміт рый Іва на віч ХА РЫ ТОН-

ЧЫК. Тэл. 8 022 250 18 69;

н а  м е с  н і к  с т а р  ш ы  н і 

МІНСКАГА абл вы кан ка ма Сяр-

гей Пят ро віч НЕЎМЯР ЖЫЦ КІ. 

Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК-

АГА гар вы кан ка ма Ар цём Мі-

ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 

222 44 44.

Гро дзен цы агу чы лі 

свае пра па но вы па 

раз віц ці куль тур на й 

прасторы. Ся род 

іх — па шы рэн не бе-

ла рус ка моў на га ася-

род дзя, ства рэн не ў 

го ра дзе мас тац ка га 

му зея і ўве ка веч ван-

не па мя ці сла ву тых 

зем ля коў.

Гру па гро дзен цаў звяр ну ла ся 

з ам бі цы ёз ным пра ек там — ства-

рыць у го ра дзе мас тац кі му зей. 

Прад стаў ні кі твор чай ін тэ лі ген цыі 

ба чаць гэ тую ўста но ву ў бы лым 

па ла цы тэкс тыль шчы каў. У хут-

кім ча се тут пач нец ца рэ кан струк-

цыя, і бу ды нак бу дзе пе ра пра фі-

ля ваны.

Па сло вах мас тацт ва знаў цы 

На тал лі Паў лен кі, мас тац кія му-

зеі ёсць ва ўсіх аб лас ных і не ка-

то рых ра ён ных цэнт рах. У Грод не 

та кой уста но вы ня ма — іс ну юць 

асоб ныя вы ста вач ныя за лы, не ка-

то рыя экс па зі цыі мес цяц ца ў зам-

ках, аль бо ін шых мес цах. У той 

жа час у Грод не ёсць і мас тац кая 

шко ла, і ка ледж, і фа куль тэт у 

ГрДзУ. У Грод не пра цуе ня ма ла 

та ле на ві тых мас та коў, тут мож на 

пры маць іх ка лег з ін шых кра ін з 

твор чы мі ра бо та мі. З ця гам ча су 

мас тац кі кі ру нак мае ўсе пад ста вы 

стаць та кім жа па пу-

ляр ным у го ра дзе, 

як му зыч нае і тэ ат-

раль нае мас тац тва, 

сцвяр джа юць прад-

стаў ні кі твор чай 

ін тэ лі ген цыі. Яны 

ад зна чы лі, што мас-

тац кі му зей — гэ та 

так са ма твар го ра-

да, свай го ро ду Эр-

мі таж для Грод на.

Аб лас ныя і га рад скія ўла ды, 

як па ве да міў Ула дзі мір Краў цоў, 

ба чаць рэа лі за цыю гэ та га пра ек-

та больш па шы ра на. На прык лад, 

мож на ства рыць у бы лым па ла цы 

тэкс тыль шчы каў не прос та мас-

тац кі му зей, а вя лі кі куль тур ны 

цэнтр, дзе бу дуць раз ме шча ны 

экс па зі цыя гіс то рыі ХХ ста год дзя 

і му зей пры ро ды, які ця пер зна хо-

дзіц ца ў ста рым за мку і па ві нен 

ад туль пе ра ехаць. Па сло вах спе-

цы я ліс таў абл вы кан ка ма, фон даў 

для ад на го толь кі мас тац ка га му-

зея не да стат ко ва. Та кая ўста но ва 

раз лі ча на на мэ та вых на вед валь-

ні каў, а куль тур ны цэнтр у гэ тым 

сэн се мо жа пра па на ваць больш 

шы ро кі дыя па зон.

У го ра дзе ёсць яшчэ не каль кі 

аб' ек таў, якія мо гуць прэ тэн да-

ваць на мас тац кае на паў нен не. 

Гэ та гіс та рыч ны бу ды нак пер шай 

на Бе ла ру сі ме ды цын скай ака-

дэ міі, які за раз пус туе і ча кае ін-

вес та ра. Та кі ж лёс і яшчэ ад на го 

ар хі тэк тур на га пом ні ка пе ры я ду 

кан струк ты віз му, — бы ло га До ма 
афі цэ раў. Усе на зва ныя бу дын кі 
мо гуць стаць пры дат ны мі для гэ-
тых мэт, ад зна чыў Ула дзі мір Краў-
цоў.

Яшчэ не каль кі пра па ноў агу чы-
лі гро дзен цы Аляк сандр Міс цю ке-

віч і Вік тар Пар фё нен ка. На дум ку 

гра мад скіх ак ты віс таў, у го ра дзе 

не да стат ко ва ві зу аль най ін фар-

ма цыі на бе ла рус кай мо ве. Да рэ-

чы, за яў ні кі па ве да мі лі, што за раз 

ак тыў ная ра бо та ў гэ тым кі рун ку 

вя дзец ца з ад мі ніст ра цы яй Гро-

дзен ска га заа пар ка.

Так са ма пра гу ча ла пра па но ва 

ўша на ваць па мяць пісь мен ні ка Ва-

сі ля Бы ка ва, які жыў і пра ца ваў у 

Грод не. Гро дзен цы не ўпер шы ню 

звяр та юц ца да ўла д з гэ тым пы-

тан нем. Аб лас ная ар га ні за цыя Та-

ва рыст ва бе ла рус кай мо вы га то ва 

знай сці срод кі на шыль ду, але на 

гэ та па він на быць зго да мяс цо вых 

улад.

Ула дзі мір Краў цоў па ве да міў, 

што гэ тае пы тан не не за ста ец ца 

па-за ўва гай. Вы зна ча ны пэў ныя 

месцы ў Грод не, дзе за фік са ва на 

дзей насць Ва сі ля Бы ка ва. Ёсць 

му зей у рэ дак цыі га зе ты «Гро-

дзен ская праў да», дзе ён пра-

ца ваў, ёсць асоб ныя экс па зі цыі. 

У гэ тым кі рун ку ўжо пры ня та ра-

шэн не: ме ма ры яль ны па кой бу дзе 

ар га ні за ва ны ў до ме-му зеі Мак сі-

ма Баг да но ві ча, у той част цы, якая 

па куль жы лая. Ка лі яна вы зва ліц-

ца, а жы ха ры пе ра се ляц ца, гэ тая 

па ло ва ады дзе пад му зей Ва сі ля 

Бы ка ва. Бы ло так са ма ўзня та 

пы тан не па ўве ка веч ван ні па мя ці 

Кас ту ся Ка лі ноў ска га. Асо бы, якія 

па кі ну лі свой след у гіс то рыі, бу-

дуць ці ка вы для ту рыс таў, лі чаць 

гро дзен цы.

— Тэ мы ду хоў на га раз віц ця, 

пад трым кі гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны, на якія ба га тая на ша 

воб ласць і го рад, — гэ та свай го 

ро ду сіг на лы, якія да зва ля юць ула-

дам пра віль на за ры ен та вац ца ў 

сва іх дзе ян нях і больш ра зум на, 

кам пра міс на рэа лі зоў ваць тыя 

дзе ян ні, якія мы так са ма тры ма-

ем у цэнт ры ува гі, — гэ та куль тур-

нае раз віц цё рэ гі ё на. Тым больш 

што ў на ступ ным го дзе Лі да бу-

дзе куль тур най ста лі цай Бе ла-

ру сі. У Сло ні ме сё ле та прой дзе 

Дзень бе ла рус кага пісь менства. 

Гэ та су гуч на з ты мі пра па но ва мі, 

якія пра гу ча лі ад нос на па шы рэн ня 

бе ла рус ка моў на га і куль тур на га 

ася род дзя, — пад крэс ліў Ула дзі-

мір Краў цоў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Аб гэ тым за яві ла 

на мес нік стар шы ні 

Са ве та Рэс пуб лі кі, 

на цы я наль ны ка ар-

ды на тар па да сяг-

нен ні Мэт устой-

лі ва га раз віц ця 

Мар' я на ШЧОТ КІ НА 

на су стрэ чы з Над-

звы чай ным і Паў-

на моц ным Па слом 

Ка на ды ў Поль шчы 

і Бе ла ру сі па су мя-

шчаль ніц тве Лью іс 

СКЭН ЛАН. Ці ка ва, 

што гэ та пер шая су стрэ ча 

з прад стаў ні ка мі Ка на ды 

ў верх няй па ла це На цы я-

наль на га схо ду.

«На мой по гляд, кан так ты 

па між Ка на дай і Бе ла рус сю 

зна хо дзяц ца толь кі на па чат ко-

вай ста дыі, — ска за ла Мар' я на 

Шчот кі на. — Вя до ма, тое, што 

ў нас ганд лё вы аба рот скла дае 

менш за 50 млн до ла раў, — гэ-

та га вель мі не да стат ко ва. Я са 

шка да ван нем ад зна чы ла, што 

та ва ра аба рот упаў. І на ват за 

ка рот кі пе ры яд 2019 го да та-

ва ра аба рот зні зіў ся амаль на 

50 %».

На мес нік стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі па ве да мі ла, што гэ ты 

па каз чык склаў менш за 10 млн 

до ла раў. На яе дум ку, гэ та свед-

чыць аб тым, што Бе ла рус кай 

ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла це 

і ка над скім парт нё рам не аб ход-

на на ла дзіць боль шае ўза е ма-

дзе ян не.

Ві цэ-спі кер верх няй па ла ты 

звяр ну ла ўва гу, што ў Ка на дзе 

прад стаў ле ны ін та рэ сы «МТЗ» 

і «Бе лА За», ад нак гэ та ўсё ж 

толь кі па ча так су пра цоў ніц тва 

дзвюх дзяр жаў.

«У нас у пар ла мен це ство-

ра на гру па друж бы з Ка на дай, 

але пар ла менц кі склад нік так-

са ма па куль вель мі ня знач на 

раз ві ты, — ска за ла Мар' я на 

Шчот кі на. — Я ра зу мею, што 

ў нас гэ та па ча так шля ху, па-

ча так вя лі ка га су пра цоў ніц тва, 

та му і Се нат, і Па ла та аб шчын 

[яны скла да юць ка над скі пар ла-

мент. — «Звяз да»] так са ма бу-

дуць ці ка віц ца су пра цоў ніц твам 

з Бе ла руссю».

На мес нік стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі асоб на спы ні ла ся на 

гу ма ні тар ным склад ні ку ад но сін. 

На яе дум ку, бе ла рус кія ўні вер-

сі тэ ты мо гуць зра біць шмат для 

раз віц ця куль тур ных су вя зяў з 

Ка на дай.

Так са ма ві цэ-спі кер вы ка за-

ла над зею, што Бе ла ру сі ўдас-

ца лепш да ве дац ца пра Ка на ду 

праз ту рызм. Па куль у нас не 

вель мі шмат адтуль гас цей, ды 

і бе ла ру сы ня час та на вед ва юць 

гэ тую дзяр жа ву. «Мяр кую, ту-

рыс тыч ныя лі ніі нам так са ма 

трэ ба раз ві ваць, мы бу дзем уся-

ляк гэ та му са дзей ні чаць», — да-

да ла яна.

Мар' я на Шчот кі на пад крэс-

лі ла: Бе ла русь вель мі ша нуе 

Ка на ду як дзяр жа ву і яе на род. 

Гэ та ў тым лі ку звя за на з тым, 

што Ка на да ад ной з пер шых 

прый шла на да па мо гу пас ля 

ава рыі на Чар но быль-

скай АЭС. «Гэ та не-

ацэн на, ка лі ты ад чу-

ва еш, што не адзін у 

гэ тым све це», — кан-

ста та ва ла на мес нік 

стар шы ні Са ве та Рэс-

пуб лі кі.

Яна так са ма рас ка-

за ла, што з за хап лен-

нем ус пры ня ла пры зна-

чэн не Лью іс Скэн лан у 

якас ці па сла ў на шу 

кра і ну. «Я ду маю, што 

ка лі за спра ву бя руц ца 

жан чы ны, то гэ та спра ва пра-

соў ва ец ца знач на хут чэй. Мы 

з ва мі па він ны зра біць вель мі 

шмат для на шых дзяр жаў і для 

лю дзей, якія жы вуць у іх», — ад-

зна чы ла ві цэ-спі кер.

Рэ зю му ю чы ска за нае, Мар'я-

на Шчот кі на па цвер дзі ла, што 

Бе ла русь вель мі за ці каў ле на ў 

раз віц ці кан так таў з Ка на дай — 

перш за ўсё пар ла менц кіх. Пры 

гэ тым вя лі кае зна чэн не для нас 

мае на ладж ван не су вя зяў па да-

сяг нен ні Па рад ку дня ў га лі не 

ўстой лі ва га раз віц ця на пе ры яд 

да 2030 года.

У ад каз Лью іс Скэн лан за-

яві ла, што для Ка на ды най-

важ ней шым пры яры тэ там з'яў-

ля ец ца раз віц цё эка на міч ных 

ад но сін. Да рэ чы, ін фар ма цыя 

пра іх: у 2018 го дзе ганд лё вы 

аба рот па між Бе ла рус сю і Ка-

на дай склаў 47,5 млн до ла раў і 

ска ра ціў ся на 21,4 % да ўзроў ню 

2017. Іс тот на зні зі ла ся ад моў-

нае саль да: з 33,8 млн до ла раў 

у 2017 го дзе да 2,9 млн до ла раў 

у 2018 — у 11,5 ра за.

За 2018 год з Ка на ды па сту-

пі ла ін вес ты цый на су му 6,9 млн 

до ла раў (79,6 % да 2017 го да), 

у тым лі ку 4,9 млн до ла раў пра-

мых ін вес ты цый.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПА ЧА ТАК 
ВЯ ЛІ КА ГА ШЛЯ ХУ

Ад но сі ны Бе ла ру сі і Ка на ды зна хо дзяц ца на пер ша снай ста дыі

Зва ро ты з куль тур ным ак цэн там
Пры ём гра ма дзян пра вёў стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ

Да ныя на цы я наль най 

сіс тэ мы ма ні то рын-

гу на ва коль на га ася-

род дзя свед чаць аб 

тым, што яно ў на шай 

кра і не на пра ця гу ўжо 

мно гіх га доў у цэ лым 

за ста ец ца ста біль на 

спры яль ным, па ве да-

міў мі ністр пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя Анд рэй ХУДЫК.

Сён ня ў На ва груд ку па чы нае ра-

бо ту ХV Рэс пуб лі кан скі эка ла гіч ны 

фо рум. Як рас тлу ма чыў мі ністр, гэ-

тым ра зам спе цы яль ная тэ ма ме ра-

пры ем ства — «Устой лі вае раз віц цё 

ма лых га ра доў: гла баль ныя вы клі кі і 

ла каль ныя ра шэн ні». Пра гра ма фо-

ру му ары ен та ва на на рэа лі за цыю 

вы ка нан ня да ру чэн няў Прэ зі дэн та па 

на вя дзен ні па рад ку на зям лі і азе-

ля нен ні, ства рэн ні спры яль ных умоў 

пра жы ван ня ў га ра дах, эфек тыў най 

сіс тэ мы абы хо джан ня з ад хо да мі, за-

ха ван ні бія ла гіч най і ланд шафт най 

раз на стай нас ці для бу ду чых па ка лен-

няў і ін шых най важ ней шых да ру чэн-

няў па пы тан нях ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя.

Мі ністр за явіў, што спе цы яль ная 

тэ ма фо ру му ад люст роў вае ад ну з 

клю ча вых за дач, якія ста яць пе рад 

на шай кра і най і ўсёй су свет най су-

поль нас цю: за ха ван не пры род ных 

рэ сур саў для бу ду чых па ка лен няў.

Анд рэй Ху дык ад зна чыў, што асаб-

лі ва ахоў ныя пры род ныя тэ ры то рыі 

да 2035 го да па він ны склас ці не менш 

як 9 % ад пло шчы кра і ны. Так са ма 

не аб ход на за бяс пе чыць ад наў лен не 

коль кас ці рэд кіх і якія зна хо дзяц ца 

пад па гро зай знік нен ня ві-

даў дзі кіх жы вёл і дзі ка рос-

лых рас лін. На ця пе раш ні 

мо мант у на шай кра і не за-

рэ гіст ра ва на 1289 на цы я-

наль ных пар каў, за па вед-

ні каў, за каз ні каў і пом ні каў 

пры ро ды, якія ад но сяц ца 

да асаб лі ва ахоў ных пры-

род ных тэ ры то рый.

У 2018 го дзе на ша кра і на атры-

ма ла фі нан са ван не Гла баль на га 

эка ла гіч на га фон ду для рэа лі за цыі 

двух буй на маш таб ных пра ек таў па 

кі ра ван ні не бяс печ ны мі рэ чы ва мі (ад-

хо да мі) з агуль ным аб' ёмам фі нан са-

ван ня больш за 12 млн до ла раў, што 

да зво ліць вы ка наць цэ лы комп лекс 

ме ра пры ем стваў па абы хо джан ні з 

устой лі вы мі ар га ніч ны мі за брудж-

валь ні ка мі (УАЗ), а так са ма сіс тэм на 

вы ра шыць гэ тую праб ле му ў кра і не. 

Да 2020 го да пла ну ец ца ства рыць 

аб' ект па эка ла гіч на бяс печ ным зні-

шчэн ні УАЗ і ін шых не бяс печ ных ад-

хо даў у аб' ёме да 1,5 ты ся чы тон у год 

на ба зе комп лек су па пе ра пра цоў цы 

і па ха ван ні так січ ных пра мыс ло вых 

ад хо даў Го мель скай воб лас ці.

Акра мя гэ та га, у нас пла ну ец ца 

пра вес ці геа ла гіч нае кар та ван не 

ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, ад зна чыў 

Анд рэй Ху дык.

«Вы бі ра ем перш за ўсё тыя тэ ры-

то рыі, якія па тэн цый на ўтрым лі ва юць 

ка рыс ныя вы кап ні, — рас ка заў Анд-

рэй Ху дык. — Без умоў на, для гэ та-

га не аб ход на фі нан са ван не. Но вая 

пра гра ма па геа ла гіч ным кар та ван ні 

бу дзе дзей ні чаць у 2021—2025 га дах. 

Ду маю, нам удас ца гэ та зра біць».

Сяр гей КУР КАЧ.

МЫ ЖЫ ВЁМ 
У ДОБ РЫМ МЕС ЦЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Фота БелТА.

Прэзідэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на кi ра ваў пры вi тан-

не ўдзель нi кам i гас цям XV Рэс пуб лi кан ска га эка ла гiч-

на га фо ру му.

«Збе ра га ю чы пры ро ду род на га краю, рас пра цоў ва-

ю чы стра тэ гiю ра зум на га i эка ном на га вы ка ры стан ня 

яе рэ сур саў, вы кла по цi це ся пра бу ду чыя па ка лен нi, 

зда роўе i даб ра быт на шых дзя цей i ўну каў», — ад зна чыў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

«Ад каз насць за эка ла гiч ную бяс пе ку пла не ты сён ня ў роў най сту-

пе нi дзе ляць су свет ныя лi да ры, гра мад скiя аб' яд нан нi, вы твор цы i 

спа жыў цы вы год цы вi лi за цыi — усе жы ха ры Зям лi. Для кож на га з нас 

бе раж лi выя ад но сi ны да на ва коль на га ася род дзя па вiн ны стаць ла дам 

мыс лен ня i нор май жыц ця, для дзяр жаў i са юзаў — пры яры тэт ным 

на прам кам дзяр жаў най па лi ты кi», — га во рыц ца ў пры вi тан нi.


