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але тыя да сле да ван ні, якія зра бі лі на шыя ву чо ныя, 
свед чаць пра маг чы мас ці ства рэн ня тут сур' ёз на га ім-
парт аза мя шчэн ня, пры клад на пра цэн таў на пяць дзя сят. 
Па трэб ны вя лі кія ін вес ты цыі, але шмат якія дзяр жа вы 
сты му лю юць раз віц цё хі міі, каб быць са ма да стат ко-
вы мі. І ка лі ўжо неш та бу да ваць, то не да га ня ю чую 
вы твор часць, а пра ца ваць на апя рэ джан не. Пры гэ тым 
па ві нен быць вель мі ма гут ны сін тэз на ву кі і вы твор час-
ці. У гэ тую га лі ну трэ ба ак тыў на ўцяг ваць за меж ных ін-
вес та раў, няхай ле пей яны бу дуць на шы мі парт нё ра мі, 
а не кан ку рэн та мі. У вы ні ку мы бу дзем мець до ступ да 
но вых тэх на ло гій, рын каў, ін фар ма цыі.

Да рэ чы, у Дзяр жаў ную пра гра му іна ва цый на га раз-
віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2016—2020 га ды ўклю-
ча на 111 іна ва цый ных пра ек таў, з іх 40 за сна ва ныя на 
тэх на ло гі ях пя та га-шос та га тэх на ла гіч ных укла даў. 
З па чат ку рэа лі за цыі дзярж пра гра мы ў кра і не ўве дзе-
ны ў экс плу а та цыю вы твор час ці па 33 пра ек тах. Так на 
УП «АДА НІ» сфар мі ра ва ны іна ва цый на-пра мыс ло вы 
комп лекс вы со кіх тэх на ло гій у га лі не скла да най ме-
ды цын скай тэх ні кі, сіс тэм га ран та ван ня бяс пе кі, аб-
ста ля ван ня не раз бу раль на га кант ро лю і ана лі тыч на га 
пры бо ра бу да ван ня.

На ба зе ААТ «Ін тэ грал» — кі ру ю чая кам па нія хол дын га 
«Ін тэ грал» ар га ні за ва ны но выя вы твор час ці эпі так сі яль-
ных струк тур і фа каль ных плос кас цяў на асно ве фо та-
ад чу валь ных пры бо раў з за ра да вай су вяз зю з ча со вай 
за трым кай і на за па шван нем за ра ду, якія ўжы ва юц ца 
ай чын ны мі рас пра цоў шчы ка мі і вы твор ца мі ў перс пек-
тыў ных спа да рож ні ка вых сіс тэ мах для на зі ран ня і дыс-
тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі. Ін сты тут мік ра бія ло гіі 
НАН Бе ла ру сі ар га ні за ваў до след на-пра мыс ло вую вы-
твор часць фер мен таў для сін тэ зу ле ка вых суб стан цый і 
атры ман ня най ноў шых ды яг нос ты ку маў. А ў Ін сты ту це 
хі міі но вых ма тэ ры я лаў НАН Бе ла ру сі — до след ную вы-
твор часць кам па зі цый ных ма тэ ры я лаў на ба зе ай чын-
ных тэр ма плас таў для эк стру зій на га 3D-дру ку.

Уся го 372 прадпрыемствы пра мыс ло вас ці Бе ла ру-
сі вы ка рыс тоў ва лі ле тась у ар га ні за цыі вы твор час цяў 
роз ныя ты пы іна ва цый.

У ме жах ра бо чай па езд кі ў Ма гі лёў Мі ха іл Мяс-
ні ко віч так са ма ўру чыў па мят ныя зна кі ра бот ні кам і 
ар га ні за цы ям, якія зра бі лі знач ны ўнё сак у пад рых тоў-
ку і пра вя дзен не на вы со кім ар га ні за цый ным уз роў ні 
V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

Спра вы мі ну ла га 
і су час нас ці

Ву лі цы ў Го ме лі вяр ну лі 
да рэ ва лю цый нае імя...

Го мель скі га рад скі Са вет дэ пу та таў пры няў ра шэн не 
пра зме ну наз вы ву лі цы Дзям' я на Бед на га на Мі коль скую. 
Па куль што шыль ды зме не ны толь кі на бра ме пры ўва хо дзе 
ў ма нас тыр. На да мах на су праць яшчэ зна чыц ца 
«ву лі ца Д. Бед на га».

Да рэ чы, Свя та-Ні коль скі храм у гэ тым мес цы зна хо дзіц ца 
больш, чым ста год дзе. Ця пер тут яшчэ і муж чын скі ма нас тыр. 
Яго на сель ні кі на гад ва юць, што імя рэ ва лю цый на га паэ та ву-
лі ца атры ма ла ў дру гой па ло ве 1920-х га доў. Мі коль скай та ды 
да лі імя Дзям' я на Бед на га — ме на ві та та му, што па эт ак тыў на 
вы сту паў су праць рэ лі гіі.

Між тым храм быў па бу да ва ны ў па чат ку XX ста год дзя 
не да лё ка ад вак за ла Па лес кай чы гун кі. Сцвяр джа юць, што 
бла га сла віў па бу до ву Ні коль ска га хра ма, а так са ма ах вя ра ваў 
на гэ тыя мэ ты срод кі свя ты Іа ан Кранш тац кі. Царк ву бу да ва лі з 
1901 да 1904 го да па пра ек це вя до ма га ар хі тэк та ра Ста ні сла ва 
Ша бу неў ска га. Мі коль ская ву лі ца па ча ла за бу доў вац ца, па чы-
на ю чы ад ад най мен най царк вы. Чы гу нач ні кі ў той час ак тыў на 
за ся ля лі За лі ней ны ра ён. Гэ тую част ку го ра да ў на ро дзе ве да-
юць пад та кой наз вай і сён ня.

Ні коль скай царк ве ў Го ме-
лі па шан ца ва ла: яе не знес лі, 
як мно гія ін шыя. Ад нак у 1929 
го дзе храм за кры лі, зва ні цу і 
ку пал раз бу ры лі, а ў бу дын ку 
ар га ні за ва лі скла ды і май стэр-
ні. Пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны ён ад на віў ра бо ту і доў гі 
час за ста ваў ся адзі ным у аб лас-
ным цэнт ры, дзе іш лі на ба жэн-
ствы.

Да рэ чы, ка лі аб мяр коў ва-
ла ся пра па но ва аб вяр тан ні 
гіс та рыч най наз вы, уліч ва лі ся і 
мер ка ван ні су праць. Яны бы лі 
звя за ны з тэх ніч ны мі пы тан ня мі. Жы ха роў су па ко і лі: зме ны ў 
да ку мен ты трэ ба бу дзе ўно сіць па не аб ход нас ці іх пла на вай 
за ме ны, а шыль ды на бу дын ках па сту по ва за ме няць ка му-
наль ныя служ бы.

...і пе рад алі бу ды нак 
для кры зіс на га цэнт ра

Тое ж ра шэн не Го мель ска га га рад ско га Са ве та дэ пу та таў 
пра ду гледж вае бяз вы плат ную пе ра да чу бу дын ка на ву лі-
цы Свярд ло ва, 21 Го мель скай аб лас ной ар га ні за цыі Бе ла-
рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа. Ця пер у до ме бу дзе 
зна хо дзіц ца кры зіс ны цэнтр для лю дзей, якія апы ну лі ся ў 
цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі. Раз мо ва ідзе пра са цы яль ную 
адап та цыю бы лых асу джа ных і асоб без вы зна ча на га мес ца 
жы хар ства.

Ад на па вяр хо вы дом пло шчай 99,5 квад рат на га мет ра Чыр-
во ны Крыж аран дуе з 1997 го да. Уліч ва ю чы без да кор ную рэ-
пу та цыю аран да та ра, ула ды вы ра шы лі пе ра даць бу ды нак ва 
ўлас насць пры ўмо ве раз мя шчэн ня ў ім кры зіс на га цэнт ра. 
Для Го ме ля гэ та прэ цэ дэнт, бо ра ней вы вя дзен не не ру хо-
мас ці са скла ду га рад ской ма ё мас ці пра хо дзі ла толь кі праз 
аў кцы ё ны.

На пе ра пла ні роў ку бу дын ка пад па трэ бы цэнт ра ад вя лі не 
больш за год. Вы ка рыс тоў ваць яго па ін шым пры зна чэн ні за-
ба ро не на пад па гро зай ад чу жэн ня. Ку ры ра ваць рэа лі за цыю 
пра ек та бу дзе УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

сфа ку са ва ныя на ства рэн не не ча га 
но ва га», — па ве да міў кі раў нік прад-
пры ем ства.

Кож ны год 8,5 пра цэн та ад аба-
ро ту кам па ніі ін вес ту ец ца ў рас пра-
цоў кі. Ка ля 460 бе ла рус кіх клі нік 
ка рыс та юц ца рэнт ге на-ды яг нас-
тыч ным аб ста ля ван нем прад пры-
ем ства, і гэ та, як за пэў ні ва юць тут, 
яшчэ не мя жа.

«Ня даў на па за мо ве Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя мы ста лі вы-

раб ляць та мог ра фы. Гэ та аб ста-
ля ван не раз лі ча на на па лі клі ні кі, 
баль ні цы, пры ём ныя ад дзя лен-
ні, — па дзя ліў ся Ула дзі мір Лі неў, — 
акра мя та го, ка ля трох міль ё наў 
ча ла век што год пра хо дзяць аб-
сле да ван не на на шым аб ста ля-
ван ні».

Свае над зеі на раз віц цё вы твор-
час ці, у тым лі ку між на род на га су-
пра цоў ніц тва, вы ка заў і Сяр гей 
Рах ма наў.

«Ха це ла ся б, каб у нас бы ла ка-
а пе ра цыя з пе ра да вы мі кра і на мі ў 
гэ тай га лі не. І Япо нія ў гэ тым сэн-
се з'яў ля ец ца фі нан са вым і тэх на-
ла гіч ным до на рам. Звы чай на яна 
раз гля дае парт нё раў з двух пунк-
таў гле джан ня: маг чы мас ці рын ку 
збы ту та ва раў і як кры ні цу сы ра ві-
ны. Бе ла русь жа пра па ноў вае трэ ці 
ва ры янт: каб уза е ма дзе ян не бы ло 
ў сфе ры іна ва цый для вы ха ду на 
рын кі трэ ціх кра ін. Мо жа быць, мы 
ўба чым но выя тэх на ло гіі ў га лі не 
на ву ко вых да сле да ван няў. Ме на-
ві та та му су пра цоў ніц тва з Япо ні яй 
для нас та кое іс тот нае», — ад зна чыў 
се на тар.

Пас ля не вя лі кай эк скур сіі па 
прад пры ем стве па сол Япо ніі Та ку-
на га Хі ро кі вы ка заў на мер за пра-
сіць у Бе ла русь япон скіх біз нес ме-
наў.

«Я ўпэў не ны, што мы па він ны 
больш ве даць аб тэх на ло гі ях ва-
шай кра і ны. Па між на мі ёсць вя лі кі 
па тэн цы ял, і трэ ба вы ка рыс таць яго 
для больш шы ро ка га су пра цоў ніц-
тва, у тым лі ку для раз віц ця тэх на-
ло гій, на ву кі і біз не су», — пад крэс-
ліў дып ла мат.

Ган на ЮН ЧЫЦ.
Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

як драйвер
чле нам Са ве та Рэс пуб лі кі Сяр ге ем РАХ МА НА ВЫМ за во да «АДАHІ»

НА НА ТЭХ НА ЛО ГІЙ

Імя рэ ва лю цый на га 
паэ та ву лі ца 
атры ма ла ў дру гой 
па ло ве 1920-х га доў. 
Мі коль скай та ды 
да лі імя Дзям' я на 
Бед на га — ме на ві та 
та му, што па эт 
ак тыў на вы сту паў 
су праць рэ лі гіі.


