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У Мін ску па ча лі за лі ваць 
кат кі для ма са ва га ка тан ня 
— умо вы на двор'я ўжо да-
зва ля юць. Уся го ў ста лі цы гэ-
тай зі мой з'я віц ца 80 кат коў 
для ма са ва га ка тан ня.

Су пра цоў ні кі та ва рыст ва 
вы ра та ван ня на во дах бу-
дуць кант ра ля ваць аку нан-
не ў па лон кі на Ва дох ры шча. 
Мін ча не змо гуць зра біць гэ та 
на Цнян скім і За слаў скім ва-
да схо ві шчах, а так са ма ва-
да схо ві шчах Драз ды і Пціч, 
Кам са моль скам во зе ры, во-
зе ры Вя ча. У рэ гі ё нах, апроч 
ва да схо ві шчаў, на якіх пра-
цу юць вы ра та валь ныя стан-
цыі і па сты, пад рых та ва ны 
да дат ко выя мес цы, на якіх 
бу дуць ар га ні за ва ны дзя жур-
ствы вы ра та валь ні каў.

Леп шы па рыль шчык у 
Бе ла ру сі, брон за вы пры зёр 
Між на род на га чэм пі я на ту 
па па ран ні ў Літ ве Ге надзь 
Ма роз пра вя дзе май стар-
кла сы на Ва дох ры шча ў 
Дры бін скім ра ё не ў Баг да-
на вай ся дзі бе. Ён азна ё міць 
з прын цы па мі і ме то ды ка мі 
па ран ня, сак рэ та мі пад рых-
тоў кі па рыль ні і за па рван ня 
ве ні каў, асноў ны мі ру ха мі 
па ран ня, ас но ва мі ма са жу 
ў лаз ні.
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Анд рэй КА БЯ КОЎ, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та

«Я не зу сім за да во ле ны 
ра шэн нем у Мін ску пы тан-
ня з праб лем ны мі да ма мі. 
У го ра дзе з 77 праб лем ных 
да моў, якія лі чы лі ся ў спі се 
та кіх, за мест за пла на ва ных 
да ўво ду 58 да моў зда дзе ны ў 
экс плу а та цыю толь кі 45. Як 
ба чым, план не вы кон ва ец ца. 
Ад нак не вы ра шаль ных праб-
лем ня ма. Так, ка лі ле там, 
ка лі толь кі раз гля да лі ся гэ-
тыя пы тан ні і бы ло цяж ка 
сфар му ля ваць па ды хо ды, каб 
ра за брац ца з да ма мі-даў га бу-
да мі, па якіх за каз чы кі апы ну-
лі ся не сур' ёз ны мі, пад рад чы кі 
— ня здоль ны мі, пра ек ці роў-
шчы кі — не ква лі фі ка ва ны мі, 
то ця пер у асноў ным гэ тыя 
пы тан ні вы ра ша ны» .

2

Уся праўда 
пра жаночае 
сяброўства

Мастак 
мусіць быць 
галодным?
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Дзяр жаў та інс пек цыя рэ ка-
мен дуе ўстры мац ца ад па-
ез дак на аса біс тым транс-
пар це (асаб лі ва на да лё кія 
ад лег лас ці) у су вя зі з праг-
на зу е мы мі ма ра за мі (да мі-
нус 20 гра ду саў). Аб гэ тым 
па ве да мі ла БЕЛ ТА стар шы 
ін спек тар па асаб лі вых да-
ру чэн нях упраў лен ня ДАІ 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 
спраў Ган на БА НА ДЫК.

У вы пад ку край няй не аб ход-
нас ці ДАІ ра іць гра ма дзя нам 
пе рад ад праў лен нем у да ро гу 
ўваж лі ва пра ве рыць аў та ма біль 
і пе ра ка нац ца ў яго тэх ніч най 
спраў нас ці. Аба вяз ко ва не аб ход-
на пра ве рыць уз ро вень тэх ніч ных 
вад ка сцяў у аў та ма бі лі. Асаб-
лі вую ўва гу трэ ба звяр нуць на 
спраў насць аку му ля та ра. У бач ку 
шкло аб мы валь ні ка па він на быць 
за лі та зі мо вая не за мяр заль ная 
вад касць, а на ко лах — зі мо вая 
гу ма. Важ на не за быць узяць у 
да ро гу тэр мас з га ра чым ча ем, 
за ра джа ны ма біль ны тэ ле фон, 
бук сі ро вач ны трос і ла па ту.

Ва дзі це лі па він ны па мя таць 
аб без ага во рач ным вы ка нан ні 
Пра віл да рож на га ру ху і за ха-
ван ня па вы ша ных мер бяс пе-
кі на не прад ка заль най зі мо вай 
да ро зе. Вы бі раць бяс печ ную 
хут касць ру ху трэ ба з улі кам 
ста ну пра ез най част кі і кан-

крэт най сі ту а цыі на да ро зе. Ча-
сам яна мо жа не пе ра вы шаць і 
20 км/гадз. Пры яз дзе на ват на 
не вя лі кай хут ка сці га ла лёд не да-
руе рэз кас ці ў ру ху ні пры пе ра-
клю чэн ні пе ра дач, ні пры раз го не, 
ні пры ма неў ра ван ні. Та му трэ ба 
па збя гаць рэз кіх тар ма жэн няў, 
асаб лі ва на за круг лен нях да рог, 
па вя лі чыць дыс тан цыю і ба ка-
вы ін тэр вал ру ху, ад мо віц ца ад 
аб го наў. Асаб лі ва не бяс печ ны 
га ла лёд на мас тах, эс та ка дах, 
вы со кіх на сы пах, а так са ма на 
пад' ез дах да пры пын каў гра мад-
ска га транс пар ту, скры жа ван нях 
і пе ра хо дах. Лёд тут утва ра ец-
ца ня рэд ка на ват та ды, ка лі яго 

ня ма на ас тат ніх участ ках да ро-
гі. Тар ма зіць на та кіх участ ках 
вель мі не бяс печ на, лепш за га дзя 
зні зіць хут касць ру ху.

Пры лю бым за па во лен ні ру ху 
(ру ха ві ком або тар ма за мі) ва дзі-
це лю трэ ба па пя рэ дзіць аб сва іх 
на ме рах аў та ма бі лі, якія едуць 
за ім, злёг ку кра нуў шы не каль кі 
ра зоў пе даль тор ма за на гой, не 
тар мо зя чы, а толь кі ўклю ча ю чы 
стоп-сіг нал.

Аса бо вы склад да рож на-па-
труль най служ бы ДАІ ары ен та ва-
ны на ака зан не да па мо гі ўдзель-
ні кам да рож на га ру ху (ва дзі це-
лям і пе ша хо дам) і стварэнне 
бяс печ ных умоў ру ху.

ЛЕПШ НЕ РЫЗЫКАВАЦЬ

Ка лі ў сям'і сур' ёз на хва рэе дзі ця, 
ма ме да во дзіц ца гля дзець яго прак-
тыч на 24 га дзі ны на су ткі. До гляд 
та ко га дзі ця ці — што дзён ная, ма-
на тон ная пра ца, якая знясільвае. 
Цяж ка хво ра га сы на або да чуш ку 
не ад пра віш у дзі ця чы сад, шко лу, 
лет нік. Так, ча сам з ім мо жа па ся-
дзець ба бу ля, а ма ма тады схо дзіць 
у кра му. Але ж ёй, як і лю бой дру гой 
жан чы не, трэ ба хоць ча сам на вед-
ваць цы руль ню, док та ра; урэш це, 
удзя ляць ува гу ін шым дзе цям... Ка лі 
і як гэ та ра біць?

Ця пер у баць коў, якія вы хоў ва юць 
дзя цей-ін ва лі даў, з'я ві ла ся маг чы масць 
ка рот ка га ад па чын ку. Дзі ця мож на па кі-
нуць на час у спе цы я лі за ва най уста но-
ве, дзе яму бу дзе за бяс пе ча ны кло пат і 
до гляд, а баць кі ў гэ ты час, ка рыс та ю-
чы ся пе рад ыш каю, змо гуць ад па чыць, 
пры вес ці ў па ра дак дом, з'ез дзіць ку-
дысь ці — ка ра цей ка жу чы, за няц ца сва-
і мі спра ва мі.

— Спа чат ку не ка то рыя ма мы асце ра-
га лі ся: а што лю дзі па ду ма юць пра мя не? 
Мо жа, я дрэн ная ма ці, раз ад даю дзі ця 
чу жым лю дзям? Ця пер ужо, бы вае, тэ-
ле фа ну юць да нас і про сяць: я на ра джаю 
дру гое дзі ця, вазь мі це на гэ ты час маю 
дзяў чын ку «на пе рад ыш ку»... — га во-
рыць ды рэк тар Бе ла рус ка га дзі ця ча-
га хос пі са Ган на ГАР ЧА КО ВА. — І гэ та 
вы дат на, што ў та кіх сем' ях на ра джа юц ца 
дру гія, трэ ція дзе ці. Мы за ўва жы лі, што 
апош нім ча сам з та кіх сем' яў і баць кі ста лі 
ра дзей сы хо дзіць...

Ад па чы нак для баць коў 
і бяс цэн ны во пыт для дзі ця ці

Са цы яль ная пе рад ыш ка — так на зы-
ва ец ца па слу га, пра якую ідзе га вор ка. 
Яна ўжо ўве дзе на ў пе ра лік са цы яль ных 
па слуг на дзяр жаў ным уз роў ні, бо ака-
за ла ся вель мі ак ту аль най і за па тра ба-
ва най. Да гэ та га та кая сац пас лу га на 
пра ця гу двух га доў апра боў ва ла ся ў 
рам ках пра ек та «Раз віц цё ма дэ ляў са-
цы яль най да па мо гі сем' ям, якія вы хоў ва-
юць дзя цей з ін ва лід нас цю ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

— На ша сям'я ўжо не каль кі ра зоў ка-
рыс та ла ся са цы яль най пе рад ыш кай, — 
рас па вя дае мін чан ка Воль га Кас пя ро віч, 
чый унук Мак сім мае асаб лі вас ці псі ха фі-
зіч на га раз віц ця. — Заўт ра ў Мак сі ма, да-
рэ чы, апош ні дзень «пе рад ыш кі», і я ўжо 
па во пы це ве даю, што за бі раць яго бу дзе 
цяж ка, ён за хо ча па быць там яшчэ. Наш 
Мак сім вель мі ля ні вы. Але пас ля «пе ра-
д ыш кі» ён па-ін ша му па чы нае ся бе па во-
дзіць: лепш да гля дае ся бе, лепш ста віц ца 
да баць коў, менш «псі хуе». Ка ра цей, з ім 
ужо на шмат ляг чэй.

У нас трох па ка ё вая ква тэ ра. У Мак-
сі ма ёсць свой па кой, у яго шмат ца цак, 
кам п'ю тар, ноў тбук — усё ёсць. Але гэ та 
бяс цэн ны во пыт для та ко га дзі ця ці — 
па быць у ін шай аб ста ноў цы, з ін шы мі 
людзь мі, мець зно сі ны з та кі мі ж дзець-
мі, як ён сам. Пры гэ тым ад па чы ва юць 
баць кі і ад па чы вае ён сам. Так што пе-
рад ыш ка па трэб на не толь кі баць кам, 
але і дзе цям — гэ та для іх маг чы масць 
зно сін.
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У Мін ску баць кі, якія вы хоў ва юць 

дзі ця-ін ва лі да, мо гуць па кі нуць яго на 
ча со вую апе ку са цы яль ных ра бот ні каў 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кая 
аса цы я цыя да па мо гі дзе цям-ін ва лі дам 
і ма ла дым ін ва лі дам (Бе лА ДДІ і МІ) на 
тэр мін ад не каль кіх дзён да ме ся ца на 
пра ця гу го да.

— Перш чым узяць дзі ця на пра жы-
ван не, мы дэ та лё ва рас пыт ва ем мам 
і та таў пра яго звыч кі, пе ра ва гі і хо бі. 
Пер шую ноч ма ма на ват мо жа пра-
вес ці з дзі цем, каб па гля дзець, як яно 
адап ту ец ца да но вай аб ста ноў кі. Та кая 
па слу га па пу ляр ная, — ка жа Ма рыя Сі-
ня ке віч, ка ар ды на тар гэ та га пра ек та ў 
«Бе лА ДДІ і МІ».
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Са мых цяж кіх дзя цей, якія ма юць па-

трэ бу ў спе цы яль ным і ме ды цын скім до-
гля дзе, мож на ча со ва раз мяс ціць у Бе ла-
рус кім дзі ця чым хос пі се.

— Не ка то рых дзя цей не кож ны на ват 
мо жа па кар міць, та му што трэ ба гэ та ра-
біць праз зонд. Ка лі ма ма ад дае та кое 
дзі ця на са цы яль ную пе рад ыш ку, яна 
ўпэў не на ў нас, бо на шы ся дзел кі ўсе з 
ме ды цын скай аду ка цы яй. На огул, ка лі 
дзі ця трап ляе да нас пер шы раз, мы яго 
бя ром на тры проб ныя дні. Ка лі ўсё пра-
хо дзіць доб ра — мы ў сі лах за бяс пе чыць 
на леж ны до гляд, а дзі ця ці кам форт на і 
спа кой на, — су пра цоў ніц тва пра цяг ва ец-
ца, — рас па вя ла нам стар шая мед сяст ра 
ад дзя лен ня са цы яль най пе рад ыш кі Бе ла-
рус ка га дзі ця ча га хос пі са Ак са-
на Ба цю ко ва.2

Па трэб ная па слу гаПа трэб ная па слу га  ��

З
АЎТ РА пра ва слаў ныя ад зна чаць ад но з два нац ца ці най важ-
ней шых свя таў — Хры шчэн не Гас под няе, або Бо га яў лен не. 
Яно ўста ноў ле на ў го нар па дзеі, апі са най у Еван гел лі, — 

Хры шчэн ня Іі су са на ра цэ Іар дан. Лі чыц ца, што ме на ві та з гэ тай 
па дзеі па ча ло ся Яго слу жэн не, Яго кры жо вы шлях. Згод на з 
біб лей скім пад ан нем, у той час, ка лі Іісус зай шоў у ва ду Іар да на 
і Іа ан хрыс ціў Яго, на Яго сы шоў Свя ты Дух у вы гля дзе го лу ба і 
па чуў ся го лас Бо га Ай ца з ня бё саў: «Ты Сын Мой уз люб ле ны, 
Яко га Я ўпа да баў». Гэ тае свя та яшчэ на зы ва юць Бо га яў лен нем, 
бо та кім чы нам ад на ча со ва лю дзям па ка за ла ся (яві ла ся) Свя тая 
Тро і ца, Бог ва ўсіх сва іх трох іпас та сях.

Хры шчэн не, ці Ва дох ры шча — ад но з са мых лю бі мых свят. Па быць 
у хра ме на ўра чыс тай служ бе, уба чыць чын асвя чэн ня ва ды, на браць 
яе з са бой імк нуц ца за раз мно гія, бо ва ўсім гэ тым ры ту а ле — і ве ра, і 
та ям ні ца, і ча кан не цу ду. Асвя чо ная ў гэ тыя дні (18 сту дзе ня ўве ча ры і 
19 сту дзе ня ра ні цай) ва да ў цар коў ным лек сі ко не на зы ва ец ца «агі яс ма», 
што ў пе ра кла дзе з грэ час кай мо вы азна чае «свя ты ня».

Лі чыц ца, што ва дох ры шчан ская ва да — гэ та са праў ды свя ты ня, якая 
па він на быць у кож ным хрыс ці ян скім до ме, і мес ца ёй, як і на ле жыць 
свя ты ні, — за аб ра за мі. Ста віц ца да яе трэ ба з па ва гай і ашчад на, тым 
больш што царк ва сцвяр джае, што лю бая ва да асвя ча ец ца, ка лі ў яе 
да даць агі яс му.

А вось дум ка пра тое, што, аку нуў шы ся на Ва дох ры шча ў па лон ку, над 
якой быў пра ве дзе ны чын асвя чэн ня, мож на ачыс ціц ца ад усіх гра хоў, 
афі цый ныя пра ва слаў ныя кры ні цы не пад трым лі ва юць: «Па збаў лен не 
ад гра хоў маг чы мае толь кі пад час спо ве дзі ў хра ме. Не трэ ба блы таць 
мар жа ван не і цар коў ныя даг ма ты — яны не ма юць па між са бой ні чо га 
агуль на га. Ра зам з тым свя ты ня па тра буе па важ лі ва га стаў лен ня, та му 
ўдзель ні чаць у ку пан ні ў не цвя ро зым ста не на огул не да пу шчаль на».

На род ная тра ды цыя ў да чы нен ні да ва дох ры шчан скай ва ды не су пя-
рэ чыць пра ва слаў най. «Ва ду на бі ра лі толь кі ў ад ну па су дзі ну, ста ві лі за 
аб ра зы і на пра ця гу го да вы ка рыс тоў ва лі яе ашчад на, як ле кі. Прый шоў-
шы з хра ма да до му, аба вяз ко ва акрап ля лі ёй ку ты ха ты, да ва лі па глыт ку 
вы піць усім ся мей ні кам. Пры чым піць з по су ду, у якім пры не се на ва да, не 
да зва ля ла ся, аба вяз ко ва трэ ба бы ло ад ліць у ку ба чак ці на ват прос та ў 
да лонь», — рас каз вае да след чык на род най куль ту ры кан ды дат фі ла ла гіч-
ных на вук Ян ка Крук. На пра ця гу го да та кую ва ду вы ка рыс тоў ва лі толь кі з 
пра ек цы яй на доб рае раз віц цё па дзей: яе пад лі ва лі ў на чоў кі, у якіх пер шы 
раз ку па лі не маў ля, ёй акрап ля лі вя сель ны кар тэж, мес ца за ста лом, дзе 
бу дуць ся дзець ма ла дыя пад час вя сель най бя се ды, ся вень ку на за сеў кі, 
дзя жу, у якой мя сі лі вя сель ны ка ра вай. Лі чы ла ся, што ва да, узя тая на Ва-
дох ры шча, са мая энер ге тыч на моц ная, здоль ная аба ра ніць дом ад ня ста чы, 
а яго на сель ні каў — ад не ма чы, пра клё наў і бла гіх ва чэй.

«Свя тая ва да — вя лі кі сім вал пры сут нас ці бла га да ці Бо жай у Су све це, 
і ўся кае да кра нан не да яе асвя чае і до рыць да па мо гу та му, хто ве рыць, 
для здзяйс нен ня доб рых спраў і аца лен ня ад хва роб», — да вя ло ся па чуць 
ад ной чы на про па ве дзі. На пэў на, ме на ві та з гэ тым ра зу мен нем вар та іс ці 
заўт ра ў храм, каб спры чы ніц ца да Та ям ні цы.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ВА ДЗІ ЦА-ЦА РЫ ЦА, ВА ДЗІ ЦА-ЦА РЫ ЦА, 
БО ЖАЯ ПА МАЧ НІ ЦА...БО ЖАЯ ПА МАЧ НІ ЦА...
Ці мож на на Ва дох ры шча, аку нуў шы ся Ці мож на на Ва дох ры шча, аку нуў шы ся 
ў па лон ку, змыць усе гра хі?ў па лон ку, змыць усе гра хі?

ПЕ РАД ЫШ КА ДЛЯ МАМ

Калі сэрца 
баліць 

праз чужую 
нястачу

4

ПЫ ТАН НІ 
АСАБ ЛІ ВАЙ 

УВА ГІ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў учо ра на ра ду па 
пы тан нях бу даў ніц тва на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці жы-
лых ра ё наў для жы ха роў Мін ска, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Як вя до ма, яшчэ ў 2008 го дзе кі раў нік дзяр жа вы па ста віў за да-
чу па перс пек тыў ным ства рэн ні і раз віц ці га ра доў-спа да рож ні каў 
ста лі цы. У вы ні ку па ста но вай ура да ў чэр ве ні 2010 го да за цвер-
джа на дзяр жаў ная пра гра ма бу даў ніц тва буй ных жы лых ра ё наў для 
жы ха роў Мін ска ў га ра дах-спа да рож ні ках і пе ра но су са ста лі цы ў 
на се ле ныя пунк ты рэс пуб лі кі не ка то рых вы твор чых аб' ек таў.

У якас ці га ра доў-спа да рож ні каў Мін ска ў дзярж пра гра му ўклю-
ча на 9 га рад скіх па се лі шчаў. Гэ та пра мыс ло выя Дзяр жынск, Жо-
дзі на і Фа ні паль, аг ра пра мыс ло выя Сма ля ві чы, Стоўб цы, Уз да і Ру-
дзенск, а так са ма ту рысц ка-рэ крэ а цый ныя За слаўе і Ла гойск.

Ча му бук суе пра гра ма па раз віц ці 
га ра доў-спа да рож ні каў?

На дум ку Прэ зі дэн та, вы ка нан не дзярж пра гра мы зна хо дзіц ца 
на не да пу шчаль на ніз кім уз роў ні. Боль шасць ме ра пры ем стваў 
аль бо яшчэ толь кі пра пра цоў ва ец ца, аль бо на огул не рэа лі за ва-
на, за явіў бе ла рус кі лі дар.

Так, у Сма ля ві чах да гэ та га ча су не ўве дзе ны пер шы шмат-
ква тэр ны жы лы дом для мін чан, бу даў ніц тва яко га па ча ло ся ў 
2012 го дзе. «На ват пры ажыц цяў лен ні гэ та га пі лот на га пра ек та 
ўзвя дзен не не аб ход ных аб' ек таў ін жы нер най інф ра струк ту ры да 
гэ та га ча су не за бяс пе ча на», — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы. 
Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, за раз на спе ла не аб ход насць 
рас пра цоў кі адзі на га го ра да бу даў ні ча га пла на раз віц ця Мін скай 
агла ме ра цыі, які б ад люст ра ваў усе іс ну ю чыя па трэ бы. Так са ма 
не аб ход на дак лад на вы зна чыц ца з мес ца мі раз мя шчэн ня но вых 
ра ё наў за бу до вы ў га ра дах-спа да рож ні ках.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка вы зна чыў не каль кі пы тан няў, 
якія па тра бу юць асаб лі вай ува гі. Ад но з іх — на коль кі ап ты маль ны 
вы бар зя мель ных участ каў. «Больш за 50% за бу до вы пра ду гледж-
ва ец ца раз мяс ціць на сель ска гас па дар чых зем лях. Ад ра зу вам 
ка жу, што гэ та не да пу шчаль на. Гэ та ідзе ў раз рэз з па тра ба ван ня мі 
ра цы я наль на га вы ка ры стан ня ўгод дзяў, з ін та рэ са мі аг ра пра мыс-
ло ва га комп лек су — га лоў на га экс парт на га па тэн цы я лу на шай кра-
і ны», — ска заў Прэ зі дэнт. «Раз бою з зем ля мі сель гас пры зна чэн ня 
быць не па він на. І ўрад, і гу бер на та ры, асаб лі ва Мін шчы ны, за гэ та 
ад каз ва юць га ла вой. У нас да стат ко ва зем ляў, на якіх ні ко лі не 
бу дуць апра цоў вац ца сель ска гас па дар чыя куль ту ры. Мо жа быць, 
кры ху да ра жэй абы дзец ца гэ тае бу даў ніц тва, але на перс пек ты ву 
гэ та ў сто ра зоў тан ней. Сён ня аг ра комп лекс стаў ас но вай экс-
пар ту. Мы праз два га ды па він ны $7 млрд атры маць ад экс пар ту 
сель гас пра дук цыі. Дзе бу дзем вы раб ляць, ка лі мы пад бу даў ніц тва 
ад да дзім доб рыя зем лі?» — ска заў бе ла рус кі лі дар.

«У нас да стат ко ва ба лот, ня ўдо біц, хмыз ня коў, каб пры вес ці 
іх у па ра дак і па ста віць там шмат па вяр хо выя і ін шыя да мы або 
пра мпрадп ры ем ствы, — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. — Лепш на ват 
пад рэ заць лес і там па бу да ваць па сё лак, чым лез ці на зем лі сель гас-
пры зна чэн ня. Вы бі рай це ўчаст кі па 3-4 га і там за бу доў вай це ся».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па ці ка віў ся, як увя за ны з агуль ным 
раз віц цём рэ гі ё на рэа лі зу е мыя пра ек ты па ства рэн ні та кіх буй ных 
аб' ек таў, як Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст ры яль ны парк, ра бо та прад пры-
ем стваў СЭЗ «Мінск» (Фа ні паль і Дзяр жынск, доб ра ўпа рад ка ван не 
тэ ры то рыі ва кол На цы я наль на га аэ ра пор та, а так са ма шмат функ-
цы я наль ныя спар тыў ныя і рэ крэ а цый най зо ны — За слаў скае ва да-
схо ві шча, Раў бі чы і Сі лі чы). «Ча му за мест комп лекс на га па ды хо ду 
да раз віц ця тэ ры то рый пра цяг ва ец ца рас пра цоў ка ад асоб ле ных 
пла наў па ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ных адзін ках, якія скла лі ся 
ў па пя рэд ні пе ры яд?» — па ста віў пы тан не Прэ зі дэнт.

Не аб ход на аб ме жа ваць бу даў ніц тва 
ў Мін ску жыл ля 
і пра мыс ло вай інф ра струк ту ры

«Мы не мо жам та кі мі тэм па мі ў Мін ску вес ці бу даў ніц тва, як 
гэ та бы ло да гэ та га ча су. Мы ўжо пе ра на сы ці лі на сель ніц твам 
го рад і па чы на ем атрым лі ваць ад гэ та га пэў ныя праб ле мы. Та му 
бу даў ніц тва ў Мін ску жыл ля, ды і аб' ек таў пра мыс ло вай і ін шай 
інф ра струк ту ры, — як вы клю чэн не», — за явіў Прэ зі дэнт. «У Мін-
ску бу да ваць прак тыч на за ба ра ня ец ца, за вы клю чэн нем та го, дзе 
гэ та трэ ба», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў Мін ску асаб лі ва вост ра 
ад чу ва ец ца жыл лё вая праб ле ма. Тут коль касць на сель ніц тва што-
год па вя ліч ва ец ца на 10-17 тыс., і з улі кам лю дзей, якія пры яз джа-
юць кож ны дзень на пра цу, на сель ніц тва ста лі цы ўжо пе ра вы шае 
2 млн ча ла век. «Ад нак тэ ры та ры яль ныя маг чы мас ці ста лі цы як 
для раз мя шчэн ня вы твор час ці, так і для за бес пя чэн ня мін чан жыл-
лём ужо вы чар па ны. Па шчыль нас ці за ся лен ня Мінск ужо ў 2-3 
ра зы пе ра ўзы хо дзіць шэ раг еў ра пей скіх ста ліц, та кіх як 
Бер лін і Пра га», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

СТАК ГОЛЬМ АД МО ВІЎ СЯ 
АД ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ АЛІМ ПІ Я ДЫ-2022

Пра гэ та за яві ла Уме ра ная ка а лі цый ная пар тыя, якая зай мае 
вя ду чае ста но ві шча ў кі ру ю чай ка а лі цыі «Аль янс за Шве цыю». У 
за яве пар тыі га во рыц ца, што ар га ні за цыя спа бор ніц тваў за па тра-
буе вя лі кіх ін вес ты цый у бу даў ніц тва но вых спар тыў ных збу да ван-
няў, якія не спат рэ бяц ца пас ля за вяр шэн ня гуль няў, па ве дам ляе 
Reuters. Ра ней з ана ла гіч ны мі за ява мі вы сту пі лі хрыс ці ян скія дэ-

ма кра ты, Пар тыя ле вых і Лі бе раль ная. У ліс та па дзе 2013 го да Між на род ны алім пій скі 
ка мі тэт аб вяс ціў, што за пра вя дзен не Алім пі я ды-2022 бу дуць зма гац ца шэсць га ра доў. 
Пас ля са ма ад во ду Стак голь ма ба раць бу за пра ва ар га ні за ваць спа бор ніц твы пра цяг-
нуць пяць кан ды да таў: Пе кін, Ос ла, Ал маты, Львоў і Кра каў. Ста лі ца Алім пі я ды-2022 
бу дзе на зва на 31 лі пе ня 2015 го да.

У КІ ТАІ ЗА БА РА НІ ЛІ ПА ВЫШАЦЬ «ГО ЛЫХ ЧЫ НОЎ НІ КАЎ»
Кі раў ніц тва Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая аб вяс ці ла пра ўзмац нен не кам па ніі су праць 

так зва ных «го лых чы ноў ні каў» — па тэн цый на ка рум па ва ных дзяр жаў ных слу жа чых 
і пар тый ных функ цы я не раў, чые му жы, жон кі або дзе ці пра жы ва юць за мя жой, пі ша 
The Guardіan.

Но выя ды рэк ты вы КПК за ба ра ня юць па вы шаць у па са дах тых, чые бліз кія сва я кі жы-
вуць за мя жой, з-за вы со кай ры зы кі зло ўжы ван няў ся род гэ тай ка тэ го рыі чы ноў ні каў. Па 
афі цый ных звест ках, да 80 ад сот каў ка руп цый ных пра ва па ру шэн няў здзяйс ня ец ца ты мі, 
у ка го дзе ці, жон кі ці му жы пра жы ва юць за мя жой. Звы чай на чле наў сям'і вы ка рыс тоў-
ва юць для вы ва ду за мя жу і ле га лі за цыі срод каў, не за кон на атры ма ных у Кі таі. З гэ та га 
ча су па вы шэн не па служ бе бу дзе пры ві ле яй толь кі «ма раль на ўстой лі вых» чы ноў ні каў 
і парт функ цы я не раў, чые сем'і пра жы ва юць ра зам з імі ў Кі таі. Спы ніц ца кар' е ра і тых 

дзярж слу жа чых, хто не да стат ко ва эфек тыў на пра цуе і 
ла бі руе ін та рэ сы пры ват ных кам па ній за гро шы.

Тэр мін «го лыя чы ноў ні кі» пры жыў ся ў Кі таі пас ля 
скан да лу з ад ным з дзярж слу жа чых. Ска рыс таў шы ся 
ад' ез дам жон кі, ён га лы шом пра во дзіў час з ма ла дой 
жан чы най і ў та кім вы гля дзе тра піў на за піс ві дэа на зі-
ран ня. Рас сле да ван не па ка за ла, што чы ноў нік ак тыў на 
браў ха ба ры, за што яго су дзі лі і ад пра ві лі ў тур му.

НА ЗА РБА ЕЎ ПРЫ ЗНАЎ 
ПАЎ ВЕ КА ВОЕ АД СТА ВАН НЕ 
КА ЗАХ СТА НА АД ЗА ХА ДУ

Ка зах стан «ра зам 
з Са вец кім Са юзам» 
ад стаў ад За ха ду на 
50 га доў, ад нак у 
перс пек ты ве здоль-
ны ўвай сці ў трыц-
цат ку раз ві тых кра-
ін све ту. Пра гэ та, як 
пе рад ае Tengrіnews.
kz, за явіў кі раў нік 
рэс пуб лі кі Нур сул тан На за рба еў, вы сту па ю-
чы са што га до вым па слан нем на ро ду.

«Ка лі мы не жа да ем быць на за ву гол лі 
раз ві тай су свет най эка но мі кі, мы па він ны пе-
ра ско чыць бар' ер. Я аб са лют на ве ру гэ та му 
— Ка зах стан га то вы вы ра шаць та кія за да чы», 
— за явіў прэ зі дэнт, да даў шы, што Ка зах стан 
ужо мае рэ сур сы і кад ры для ра шэн ня гэ тай 
маш таб най за да чы. У якас ці ары ен ці ра На за-
рба еў пра па на ваў вы ка рыс тоў ваць па каз чы кі 
кра ін Ар га ні за цыі эка на міч на га су пра цоў ніц-
тва, на якія пры па дае 60 ад сот каў су свет най 
эка но мі кі.

Са му пра гра му па ўва хо джан ні Ка зах ста на 
ў лік раз ві тых дзяр жаў прэ зі дэнт пра па на ваў 
раз біць на два эта пы, пер шы з якіх за вер шыц-
ца ў 2030, а дру гі — у 2050 го дзе. За гэ ты час, 
па за ду ме На за рба е ва, у кра і не па він на быць 
ство ра на на ву ка ё міс тая ма дэль эка но мі кі, 
амаль удвая па вя лі ча ны аб' ём ін вес ты цый, а 
ся род на сель ніц тва «пе ра важ ную до лю па ві-
нен склас ці ся рэд ні клас».


