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ВЕН СКІ НА ПРА МАК
На на ступ ным тыд ні Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на ве дае Аў стрыю з афі цый ным ві зі там
На 12 ліс та па да ў Ве не за пла на ва ны пе ра га во ры кі раў-

ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы з фе дэ раль ным прэ зі дэн-

там Аў стрыі Аляк санд рам Ван дэр Бе ле нам у вуз кім і 

па шы ра ным скла дзе.

Лі да ры кра ін аб мяр ку юць пра цяг ганд лё ва-эка на міч на га, 

ін вес ты цый на га і гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва, якое ўжо зна-

хо дзіц ца на до сыць вы со кім уз роў ні. У цэнт ры ўва гі бу дуць і 

па лі тыч ныя пы тан ні: сі ту а цыя ў рэ гі ё не і све це, уза е ма дзе ян-

не Бе ла ру сі з Еў ра са ю зам, у тым лі ку ў фар ма це «Ус ход ня га 

парт нёр ства», тэ ма ты ка ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ў Ве не пра вя дзе так са ма пе ра га во ры 

са стар шы нёй На цы я наль на га са ве та Аў стрыі Воль фган гам 

Са бот кам. Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка ў фар ма це ра-

бо чай вя чэ ры пра вя дзе су стрэ чу са стар шы нёй Аў стрый скай 

на род най пар тыі, дэ пу та там На цы я наль на га са ве та Аў стрыі 

Се басць я нам Кур цам.

Ад на ча со ва з ві зі там кі раў ні ка дзяр жа вы ў Ве не бу дзе пра-

хо дзіць аў стрый ска-бе ла рус кі біз нес-фо рум, у якім пры муць 

удзел дзе ла выя ко лы дзвюх кра ін, у тым лі ку прад стаў ні кі 

буй но га біз не су.

Пад час афі цый на га ві зі ту ў Аў стрыю за пла на ва на пад пі-

сан не шэ ра гу двух ба ко вых да ку мен таў і біз нес-па гад нен няў 

аб раз віц ці су пра цоў ніц тва па роз ных кі рун ках, па ве дам ляе 

прэс-служ ба Прэ зі дэн та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў ААЭ су-

стрэў ся з на след ным прын цам 

Абу-Да бі, на мес ні кам Вяр хоў на-

га га лоў на ка ман ду ю ча га Уз бро-

е ны мі Сі ла мі шэй хам Му ха ме-

дам бен За ідам аль-На ха я нам. 

Пра гэ та па ве да мі ла прэс-служ-

ба Прэ зі дэн та.

Пад час су стрэ чы аб мяр коў ваў ся 

ход рэа лі за цыі да моў ле нас цяў, да-

сяг ну тых па вы ні ках ня даў ня га ві зі ту 

на след на га прын ца ў Бе ла русь, вы-

зна ча ны да лей шыя кро кі па іх вы-

ка нан ні. Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў 

апе ра тыў нае на кі ра ван не дэ ле га-

цыі эмі рац кіх дзе ла вых ко лаў у Бе-

ла русь, што свед чыць аб рэ аль най 

за ці каў ле нас ці ААЭ ў раз віц ці ганд-

лё ва-эка на міч на га і ін вес ты цый на га 

су пра цоў ніц тва. Прэ зі дэнт за пэў ніў у 

мак сі маль ным са дзей ні чан ні эфек-

тыў на му вы ра шэн ню маг чы мых пы-

тан няў.

Ба кі аб мер ка ва лі ўза е ма дзе ян не 

ў сель скай гас па дар цы, пра мыс ло-

вас ці, бан каў скай спра ве, ла гіс ты цы, 

гу ма ні тар най сфе ры. Асоб ная ўва-

га ўдзе ле на су пра цоў ніц тву ў га лі не 

спор ту. Лі да ры дзвюх кра ін пад ра -

бяз на аб мер ка ва лі сі ту а цыю ў рэ гі ё-

 не Бліз ка га Ус хо ду і ў гла баль ным

кан тэкс це.

Ад ным са склад ні каў двух ба ко вых 

ад но сін з'яў ля ец ца ва ен на-тэх ніч нае 

су пра цоў ніц тва. У гэ тым пла не за-

яў ле на аб га тоў нас ці да па шы рэн ня 

дыя ло гу па кі рун ках, якія ці ка вяць 

эмі рац кі бок, у тым лі ку ў га лі не на-

ву ко вых да сле да ван няў, на ву чан ня, 

пра вя дзен ня су мес ных трэ ні ро вак, 

аб ме ну во пы там.

Так са ма кі раў нік Бе ла ру сі су стрэў-

ся з са вет ні кам па на цы я наль най 

бяс пе цы ААЭ шэй хам Тах ну нам бен 

За ідам аль-На ха я нам. На су стрэ чы 

аб мер ка ва ны пра ек ты, якія ўжо рэа-

лі зу юц ца, і перс пек тыў ныя су мес ныя, у 

тым лі ку ў сфе ры штуч на га ін тэ ле кту, 

яго пры мя нен ня ў роз ных сфе рах.

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

пра па но ва азна ё міць бе ла рус кую дэ-

ле га цыю з уз роў нем раз віц ця штуч-

на га ін тэ ле кту ў ААЭ за слу гоў вае 

асаб лі вай па ва гі. «Бо гэ та сфе ра па-

куль што да во лі за кры тая. Кож ная 

кра і на, ка лі яна зай ма ец ца штуч ным 

ін тэ ле ктам, скры вае вы ні кі гэ та га тва-

рэн ня ад на ад ад ной. Вы пра яў ля е це 

най вы шэй шую ад кры тасць, і мы гэ та 

вель мі цэ нім», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Так са ма бы лі аб мер ка ва ны вы ні кі 

су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з на-

след ным прын цам Абу-Да бі шэй хам 

Му ха ме дам бен За ідам аль-На ха я-

нам. Ба кі ад зна чы лі яе пра дук цый-

насць і аб са лют ную на цэ ле насць на 

апе ра тыў ную рэа лі за цыю ўсіх на ме-

ча ных пла наў.

УС ХОД ПА-СА ПРАЎД НА МУ БЛІЗ КІ
Прэ зі дэнт аб мер ка ваў ва ен на-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва і пра ек ты 

ў сфе ры штуч на га ін тэ ле кту з кі раў ніц твам Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў

(Заканчэне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка лісь ці, ад кры ва ючы 

спар тыў ны комп лекс «Ман-

да рын» (раз ме шча ны ў За-

вод скім ра ё не. — «Зв.»), кі раў-

нік кра і ны па ста віў за да чу — 

у го ра дзе Мін ску па бу да ваць 

як ма га больш ба сей наў, каб 

у лю дзей бы ла маг чы масць 

зай мац ца спор там і прос та 

прый сці па пла ваць, — ска-

за ла На тал ля Ка ча на ва. — 

І я ўпэў не на, што аб' ект бу-

дзе ка рыс тац ца па пу ляр нас-

цю ў жы ха роў ра ё на. Тут усё 

зроб ле на для та го, каб ча ла-

век мог прый сці па пла ваць 

і атры маць ад гэ та га за да-

валь нен не».

Па сло вах На тал лі Ка ча-

на вай, бу даў ніц тва ба сей наў 

у го ра дзе бу дзе пра цяг вац ца. 

І аб' ект у Ша ба нах — прык-

лад та го, як гэ та па він на ад-

бы вац ца: за не пра цяг лы тэр-

мін і не вя лі кія гро шы.

Спар тыў ны аб' ект да пра-

ца ва лі ад па вед най інф ра-

струк ту рай — пар коў кай, 

пад' яз ны мі шля ха мі. По бач 

раз мяс ці ла ся зо на ад па чын-

ку з трэ на жо ра мі і пля цоў кай 

для вор ка у та.

 Брэст чы на
Но вая вы твор часць — 
но выя лы жы

У Це ля ха нах ура чыс та ад-

кры лі но вы цэх па вы твор-

час ці плас ты ка вых лы жаў. 

Гэ та ста ла ча ка най па дзе яй 

для Це ля хан і на ва коль ных 

вё сак. Фаб ры ка даў но бы ла 

гра даў тва раль ным прад пры-

ем ствам для амаль 5-ты сяч-

на га па сёл ка. За раз на гэ тай 

вы твор час ці пра цуе больш 

за 180 ча ла век. А пра ве-

дзе ная ма дэр ні за цыя дае 

над зею на да лей шае па сту-

паль нае раз віц цё прад пры-

ем ства і ства рэн не да дат ко-

вых ра бо чых мес цаў.

Но вую вы твор часць ства-

ры лі ў ад па вед нас ці з да ру-

чэн нем кі раў ні ка дзяр жа вы 

фак тыч на за год. Рэа лі за-

цыя пра ек та абы шла ся ў 

14 міль ё наў бе ла рус кіх руб-

лёў. Бы ла пра ве дзе на рэ кан-

струк цыя бу дын ка, за ве зе на 

аб ста ля ван не ад вя ду чых 

ай чын ных і за меж ных вы-

твор цаў для ўся го цык ла 

вы твор час ці су час ных плас-

ты ка вых лы жаў.

Ужо ў на ступ ным го-

дзе пла ну ец ца вы пус ціць 

50 ты сяч пар, а да 2022 го да 

вы пуск уз рас це да 100 ты-

сяч пар у год. Пра ект па 

вы твор час ці плас ты ка вых 

лы жаў змаг лі ажыц ця віць з 

да па мо гай ву чо ных. На гэ ты 

факт звяр нуў ува гу пры сут-

ных пад час ад крыц ця кі раў-

нік спраў Прэ зі дэн та Вік тар 

ШЭЙ МАН:

— Бы ла пра ве дзе на ве-

лі зар ная ра бо та спе цы я ліс-

та мі Ака дэ міі на вук, На цы я-

 наль на га тэх на ла гіч на-

га ўні вер сі тэ та, а так са ма 

Кі раў ніц тва спра ва мі, мі ніс-

тэр стваў спор ту і пра мыс ло-

вас ці. Да вя ло ся вы яз джаць 

у Кі тай, Аў стрыю, Ра сію для 

вы ву чэн ня во пы ту. Мы здо-

ле лі вы пус ціць лы жы, якія не 

ўсту па юць ра сій скім аль бо 

ўкра ін скім.

 Ві цеб шчы на
Для пад рых тоў кі 
ма шы на бу даў ні коў

У Ар шан скім дзяр жаў-

ным ме ха ні ка-эка на міч ным 

ка ле джы, дзе ву чыц ца ка ля 

800 ча ла век, па чаў пра ца-

ваць рэ сурс ны цэнтр ма шы-

на бу даў ні ча га про фі лю. На 

сён няш ні дзень у Ві цеб скай 

воб лас ці ана ла гаў гэ тай аду-

 ка цый най уста но ве ня ма. 

А ся род та кіх жа ў кра і не па

тэх ніч ным за бес пя чэн ні ад-

ной з най леп шых. У рэ сурс-

ным цэнт ры ёсць ла ба ра тор-

ны кор пус, ме ха ніч ныя май-

стэр ні фрэ зер най і та кар най 

апра цоў кі ма тэ ры я лаў на 

ма ла га ба рыт ных стан ках 

з пра грам ным кі ра ван нем. 

Так са ма аб ста ля ва лі май-

стэр ню фрэ зер най і та кар-

най апра цовак ма тэ ры я лаў 

на пра мыс ло вых ін тэ ле к-

ту аль ных стан ках.

Ла ба ра то рыі і май стэр ні 

асна шча ны су час ным ву-

чэб ным аб ста ля ван нем як 

ай чын най, так і за меж най 

вы твор час ці.

Мі ністр аду ка цыі Ігар КАР-

ПЕН КА ад зна чыў, што та кія 

ўста но вы да зва ля юць рых та-

ваць спе цы я ліс таў, якія ад-

па вя да юць па трэ бам ча су. 

Кі раў нік ве дам ства вы ка заў 

упэў не насць, што «на чын не»

цэнт ра са мае пе ра да вое. 

І ця пер у Бе ла ру сі — у трэн-

дзе ар га ні за цыя на ву чан ня 

ва ўста но вах, дзе маг чы ма 

стаць май страм сва ёй спра-

вы яшчэ да па чат ку ра бо ты.

 Го мель шчы на
Жыл лё 
для ка лій шчы каў

У Пет ры ка ве 5 ліс та па-

да зда лі два 60-ква тэр ныя 

арэнд ныя да мы.

Яны пры зна ча ны для ра-

бот ні каў Пет ры каў ска га гор-

на-ўзба га чаль на га кам бі на-

та. Інф ра струк ту ра бу ду ча га 

прад пры ем ства ства ра ец ца 

ра зам з са мым маш таб ным 

ін вест пра ек там ААТ «Бе ла-

русь ка лій».

У пя ці па вяр хо ві ках па 

30 ад на па ка ё вых ква тэр, 16 — 

двух па ка ё вых і 14 — трох-

па ка ё вых. Ква тэ ры зда дзе-

ны з поў ным аздаб лен нем, 

ін ды ві ду аль ны мі га за вы мі 

ацяп ляль ны мі кат ла мі, пры-

бо ра мі ўлі ку ва ды і элект ра-

энер гіі, га за вы мі лі чыль ні ка мі. 

По бач з кож ным до мам 

ёсць пар коў кі на 16 ма шы на-

мес цаў і ве ла пар коў кі. Доб-

ра ўпа рад ка ва на і два ро вая 

тэ ры то рыя.

Да кан ца го да ў Паў ноч-

ным мік ра ра ё не пла ну юць 

здаць ін тэр нат для ін ша-

га род ніх ра бот ні каў гор-

на-ўзба га чаль на га комп-

лек су. На ле та на ме ча на 

бу даў ніц тва 40-ква тэр на га 

до ма і дзі ця ча га сад ка на 

240 мес цаў.

 Гро дзен шчы на
Аб' ек ты — дзе цям

Дзі ця чы яс лі-сад у Лі дзе 

ўра чыс та ад кры ты з удзе лам 

па моч ні ка Прэ зі дэн та — ін-

спек та ра па Гро дзен скай воб-

лас ці Іва на ЛАЎ РЫ НО ВІ ЧА, 

стар шы ні КДК Бе ла ру сі Ле-

а ні да АН ФІ МА ВА, ін шых 

га на ро вых гас цей і прад-

стаў ні коў мяс цо вай ула ды. 

Та кое шы ро кае прад стаў ніц-

тва аб умоў ле на, у пер шую 

чар гу, знач нас цю аб' ек та, 

які ад ра зу на зва лі су час ным 

цэнт рам для раз віц ця і вы ха-

ван ня дзя цей. Тут аб ста ля-

ва ны му зыч ны, спар тыў ны, 

трэ на жор ны за лы, ба сейн. 

Ёсць сэн сар ны па кой і на-

ват кам п'ю тар ны клас. Да-

школь ная ўста но ва раз лі ча-

на на 230 мес цаў. Гэ та но вы 

трох па вяр хо вы шмат кор пус-

ны бу ды нак з вя лі кай аб ста-

ля ва най пля цоў кай па ўсім 

пе ры мет ры. На бу даў ніц тва 

вы дат ка ва на з аб лас но га бюд-

жэ ту пяць міль ё наў руб лёў.

Не аб ход ны для дзя цей 

аб' ект з'я віў ся і ў мік ра ра ё не 

Аль шан ка аб лас но га цэнт-

ра — но вая дзі ця чая ам бу-

ла то рыя. Уста но ва раз мяс-

ці ла ся на пер шым па вер се 

шмат па вяр хо ві ка і змо жа 

пры няць да 70 па цы ен таў 

у зме ну. Гэ та ўдвая больш, 

чым іс ну чая. Аб' ект каш та-

ваў бюд жэ ту больш за міль-

ён руб лёў, тут ёсць на ват 

улас ная ге ма ла ба ра то рыя.

 Ма гі лёў шчы на
Мост, арэ на і стан цыя 
абез жа лез ван ня

Жы ха ры Глус ка, на прык-

лад, атры ма лі за мест ста ро га 

кі на тэ ат ра су час ны цэнтр 

куль ту ры і воль на га ча су 

«Ары ён». Ме на ві та ў гэ ты 

дзень тут свят ка ва лі ся ра-

ён ныя «Да жын кі». Жы ха ры 

рай цэнт ра так са ма аца ні лі 

якасць аб ноў ле най спар тыў-

най арэ ны на мес цы бы ло га 

ста ды ё на. За мест ста рых 

ла вак тут з'я ві лі ся зруч ныя 

крэс лы на 600 мес цаў, зроб-

ле на су час нае асвят лен не, 

уз ве дзе на ага ро джа, за ме-

не ны ўва ход ныя ва ро ты і 

тра ту ар ная пліт ка.

У Хо цім ску за пра ца ва ла 

но вая лі нія хле ба бу лач ных 

вы ра баў ад мяс цо вай рай-

спа жыў ка а пе ра цыі. Жы ха ры 

аг ра га рад ка Ці ма на ва Клі-

ма віц ка га ра ё на да лу чы лі ся 

да чыс тай ва ды. На пя рэ дад ні 

свя та тут ура чыс та за пус ці лі 

ў ра бо ту стан цыю абез жа-

лез ван ня. У Кры чаў скім ра-

ё не да 7 ліс та па да пры мер-

ка ва лі ад крыц цё дзі ця ча га 

сад ка ў мік ра ра ё не «Сож». 

У гэ тыя ж свя точ ныя дні ад-

крыў ся рух транс пар ту це раз 

мост па цэнт раль най ву лі цы 

Пер ша май скай у Ма гі лё ве, 

які амаль два ме ся ца зна хо-

дзіў ся на рэ кан струк цыі.

 Мін шчы на
Вы твор чая лі нія
і ін тэр нат

На ААТ «Бе лАЗ» па ча-

ла пра ца ваць но вая лі нія па 

афар боў цы дэ та ляў і вуз лоў 

кар' ер най тэх ні кі. За пуск но-

вай лі ніі дасць маг чы масць 

па вы сіць якасць па крыц цяў 

вы пус ка е май пра дук цыі, па-

вя лі чыць тэр мін іх служ бы да 

7—10 га доў, а так са ма зні зіць 

аб' ём вы кі даў у на ва коль-

нае ася род дзе. Як ад зна чыў 

стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, які пры-

няў удзел у ад крыц ці, у пра-

ект ін вес та ва на 35 міль ё наў 

руб лёў. За пуск но вай лі ніі 

ўклю ча ны ў маш таб ную пра-

гра му комп лекс най ма дэр ні-

за цыі, якая пра ду гледж вае 

як тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не, 

так і па ляп шэн не ўмоў пра цы 

і ад па чын ку за вад чан. Дзя-

ку ю чы ма дэр ні за цыі ство ра-

на 300 вы со ка тэх на ла гіч ных

ра бо чых мес цаў, па леп-

ша ны бы та выя ўмо вы для 

700 су пра цоў ні каў прад пры-

ем ства.

А ў Са лі гор ску ўра чыс та 

ад кры лі пер шую чар гу за-

во да па вы твор час ці ніт ра ту 

ка лію. Гэ та пер шы су мес ны 

пра ект ААТ «Бе ла русь ка лій» 

і кі тай скай кам па ніі Mіgао 

Соrроrаtіоn Lіmіtеd. З 1 каст-

рыч ні ка за вод пе рай шоў на 

круг ла су тач ны змен ны рэ-

жым ра бо ты. Га да вая ма гут-

насць пер шай чар гі но ва га 

за во да скла дзе 80 ты сяч тон 

ніт ра ту ка лію і 62 ты ся чы тон 

гра ну ля ва ных азот на-ка лій-

ных угна ен няў. Пла ну ец ца, 

што пра дук цыя бу дзе экс пар-

та вац ца ў кра і ны Еў ра са ю за, 

Тур цыю і Ра сію, а так са ма ў 

Кі тай, што пра ду гле джа-

на пад пі са ным з кам па ні яй 

асоб ным па гад нен нем.

У аг ра га рад ку Пры лу кі 

Мінск ага ра ё на ад крыў-

ся ін тэр нат для на ву чэн цаў 

Мінск ага дзяр жаў на га ка-

ле джа мас тац тваў, па бу да-

ва ны па да ру чэн ні кі раў ні ка 

дзяр жа вы. Удзел ва ўра чыс-

тай цы ры мо ніі яго ад крыц ця 

пры ня лі на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА 

і мі ністр куль ту ры Юрый 

БОН ДАР. Ін тэр нат раз лі ча-

ны на 240 ча ла век.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фота БелТА.

ДА СВЯ ТА ЎСЯ ГО БА ГА ТА


