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Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў упэў не ны: са цы яль на 
ары ен та ва ная па лі ты ка дзяр жа вы га ран туе ёй устой лі вае 
раз віц цё.

Ге надзь ГРЫЦ КЕ ВІЧ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг ла мен це:

— Вось ужо без ма ло га чвэрць ста год дзя Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь з'яў ля ец ца не за леж най дзяр жа вай. Та ды, 
у па чат ку 90-х, рэс пуб лі ка з ма гут ным пра мыс ло вым 
комп лек сам, ба га тая на ін тэ ле кту аль ныя ча ла ве чыя 
рэ сур сы, «збо рач ны цэх» Са вец ка га Са ю за, за ста ла ся 
адзін на адзін з шы ро кім спект рам праб лем: па чы на ю чы 
ад лік від нас ці пра дук цыі і по шу ку рын каў збы ту і 
за кан чва ю чы на ціс кам звон ку, схі лен нем да па валь най 
пры ва ты за цыі, рас про да жу на род на га ба гац ця.

Бе ла русь вы ста я ла. Ад ным з га лоў ных да сяг нен няў з'яў ля ец ца тое, што та ды, у 
ся рэ дзі не 90-х, кі раў ніц тва не пай шло па шля ху Ра сіі — рас про да жу дзяр жаў най 
улас нас ці за ка пей кі. Ура ду ўда ло ся за ха ваць ак ты вы ўнут ры кра і ны. Сён ня 
Бе ла русь — ад на з не шмат лі кіх кра ін бы ло га Са вец ка га Са ю за, дзе іс ну юць 
па няц ці «льгот нае крэ ды та ван не ма ла дых сем' яў», «іль гот нае крэ ды та ван не 
ўдзель ні каў вай ны», дзе за ха ва ла ся год ная шко ла бяс плат най ахо вы зда роўя, 
аду ка цыі і мно га га ін ша га. Дзяр жа ва ак тыў на раз ві вае но выя тэх на ло гіі і 
ўклад вае срод кі ў раз віц цё са цы яль най інф ра струк ту ры.

Вы клі кі су час нас ці і ды на міч насць кан' юнк ту ры па тра бу юць па ста ян най 
на пру жа нас ці і здоль нас ці рэ ага ваць на іх як ма га хут чэй, каб не толь кі 
за ха ваць ужо да сяг ну тыя па зі цыі ў су свет най су поль нас ці, але і за ва я ваць 
но выя. Сі ту а цыя ў све це пры му шае змя няць век та ры раз віц ця, шу каць но выя 
рын кі, на ладж ваць кан так ты з азі яц кі мі кра і на мі, якія па каз ва юць для ўсіх 
зайз дрос ны прык лад рос ту. Заўт раш ні дзень за ле жыць толь кі ад са мо га 
ча ла ве ка і яго пра ца люб ства, ча го бе ла ру сам не па зы чаць.

Ін эса КЛЯ ШЧУК, 
член Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве:

— У свой час мы зра бі лі стаў ку на раз віц цё ча ла ве ча га 
па тэн цы я лу — і гэ та да ло вы ні кі. Сён ня на ша дзяр жа ва 
мае ва гу ў су свет най су поль нас ці як кра і на з мі ра лю бі вай 
па лі ты кай. Гэ та вя лі кае да сяг нен не, і яго цэ няць як унут ры 
кра і ны, так і за яе ме жа мі. У нас жы вуць пра ца лю бі выя, 
та ле рант ныя лю дзі.

Бе ла русь заўт ра — кра і на з вы со кім уз роў нем даб ра бы ту 
гра ма дзян. Па не ка то рых па каз чы ках на ша дзяр жа ва 
апе рад жае су сед нія кра і ны. Мы тра ды цый на ро бім стаў ку 
на бу ду чы ню. Ка лі ж ка заць пра нас, бе ла ру саў, які мі мы 

ста нем, то, ду маю, ха рак тар наш іс тот на не зме ніц ца — мы за ста нем ся та кі мі ж 
пра ца лю бі вы мі, та ле рант ны мі, сціп лы мі. У той жа час я за ўва жаю, што сён няш няя 
мо ладзь вель мі мэ та на кі ра ва ная. З та кой мо лад дзю мы змо жам зра біць мно гае, 
да сяг нуць на ме ча ных ары ен ці раў са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, тым са мым 
яшчэ лепш бу дзем ся бе па зі цы я на ваць на між на род най арэ не.

На тал ля ГУЙ ВІК, 
член Па ста ян най ка мі сіі па за ка на даў стве:

— Са свай го во пы ту ска жу — ка лі бы ва еш за мя жой, 
раз маў ля еш з ка ле га мі з кра ін Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў, то час та су стра ка еш ся з тым, што нам 
па-доб ра му зайз дрос цяць. Ула да ра іц ца з на ро дам, 
ін та рэ сы лю дзей пры зна юц ца га лоў ны мі. Ад мет ная ры са 
на шай дзяр жа вы — у яе са цы яль най на кі ра ва нас ці. У 
нас да ту юц ца сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 
транс пар ту. На прык лад, мы пла цім 35% ад кош ту 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг, а ў Ра сіі за гэ та пла цяць 
90%, што скла дае там 11% ся мей на га бюд жэ ту.

Асаб лі вую ўва гу на ша дзяр жа ва заў сё ды на да ва ла сям'і, па жы лым і адзі но кім 
лю дзям, мо ла дзі. Што год па вя ліч ва юц ца гра шо выя да па мо гі шмат дзет ным 
сем' ям, пен сіі для па жы лых лю дзей. Сё ле та ўпер шы ню ўве дзе на та кое па няц це, 
як «ся мей ны ка пі тал» —і ўжо 982 сям'і атры ма лі яго.

Ка лі ка заць пра бу ду чы ню на шай кра і ны, то важ на, каб мы за ха ва лі на шы 
да сяг нен ні. Вя лі кія спа дзя ван ні ўскла даю на на шу мо ладзь. У цэ лым жа, ду маю, 
Бе ла русь бу дзе раз ві вац ца спа кой на. Га лоў нае, каб і на да лей за хоў ва ла ся 
адзін ства па між на ро дам і ўла дай.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Праз сэр цаПраз сэр ца  ��
Ана толь КРЭЙ ДЗІЧ, пісь мен нік, жур на ліст

ВОСЬ ВАМ І ГЛЫ БІН КА...

Доб рая на ві наДоб рая на ві на  ��

КАБ У ПА ЛЁ ТАХ ЖЫ ЛІ СА МА ЛЁ ТЫ

Зям ля — шар. І ка лі гля дзець 
на яе з кос ма су, ад куль не 
ўба чыш ні хма ра чо саў, ні 
сха ва ных у пад лес ках ху та роў, 
то як вы зна чыць, дзе на ёй 
цэнтр зям ной цы ві лі за цыі, а дзе 
глу ха мань? Усё ад ноль ка вае. 
Як па мне, дык яно і са праў ды 
так — дзе зна хо дзіц ца ча ла век, 
там для яго і цэнтр цы ві лі за цыі.

Ня даў на адзін зна ё мы аша ла міў 
мя не пы тан нем. Маў ляў, 
ты ж пры зна ны пісь мен нік, 
жур на ліст, рэ дак тар, дык ча му жы веш не ў ста лі цы, 
а ў ма лень кім глу хім га рад ку? У той мо мант ледзь 
стры маў ся, каб не па крыў дзіць яго не цэн зур шчы най. 
Як мож на што дзень ба чыць не паў тор ную пры га жосць 
род на га го ра да і лі чыць усё гэ тае ха раст во глуш шу? 

Магчыма, нехта сапраўды марыць жыць толькі ў 
вялікім горадзе. Магчыма, хтосьці, дасягнуўшы гэтай 
мэты (і ніякіх іншых!), тым і ганарыцца, і хваліцца... 
Але я з іра ніч най усмеш кай уяў ляю, з якой 
з'ед лі вас цю ад рэ ага ва лі б на гэ тую хваль бу мно гія 
жы ха ры са май ад да ле най глы бін кі — са праўд ныя 
гас па да ры, якія жы вуць ад на ча со ва і ў пра цы, і 
ў рас ко шы, ра ду юц ца жыц цю і здзіў ля юц ца, як у 
го ра дзе жыц цё мо жа быць шчас лі вей шым, чым у 
вёс цы.

У гэ тым ма ім уяў лен ні, на ту раль на, пры сут ні ча юць 
мае зем ля кі — тыя, хто пра жы вае ў за ку точ ках 
Іва наў ска га ра ё на Брэсц кай воб лас ці, што мя жуе 
з Укра і най. Іх, да рэ чы, я ве даю вель мі доб ра, та му 
што як рэ дак тар мяс цо вай рай га зе ты «Чыр во ная 
звяз да» з ну ма ра ў ну мар змя шчаю на ста рон ках 
пуб лі ка цыі пра са мыя ад да ле ныя і ма лень кія вё сач кі 
ў аў тар скім пра ек це «Ус кра і на» і не па срэд на пра 
вяс коў цаў пад руб ры ка мі «Най леп шае ве тэ ран скае 
пад вор'е», «Ула дар ся ла» (пра ма ла дыя вяс ко выя 
сем'і, іх пад вор'і) і г.д. У па мя ці, та кім чы нам, сот ні 
і сот ні сем' яў, якія грун тоў на ўлад ка ва лі ся ў тых 
ад да ле ных ку точ ках і ад чу ва юць ся бе ку ды больш 
кам форт на, чым мно гія жы ха ры вя лі кіх га ра доў. 
І ўжо не трэ ба быць над та прад бач лі вым, каб 
зра зу мець, што ў вёс цы мож на жыць на шмат лепш і 
мець знач на боль шы даб ра быт (і гра шо вы пры бы так, 
і на ту раль ных пра дук таў коль кі за ўгод на), чым у 
го ра дзе. Праў да, з ад ной ага вор кай — ка лі ты не 
лай дак і не ал ка го лік. А ка лі яшчэ і апан та ны жы вы мі 
ідэ я мі па раз віц ці сва ёй гас па дар кі аль бо біз не су, 
то гэ тая так зва ная «глуш» — са праўд ны клан дайк, 

за ла тая мяс ці на, дзе мож на 
рэа лі за ваць са мыя за па вет ныя 
ма ры. Хі ба ж гэ та не цэнтр 
цы ві лі за цыі?

Прык лад? Ка лі лас ка: са мая 
ад да ле ная ў паў ноч ны бок вёс ка 
Іва наў ска га ра ё на Тыш ка ві чы. 
Тут ад на толь кі фер мер ская 
гас па дар ка «Зна ход ка Па лес ся» 
(гас па ды ня Тац ця на Мі ка ла еў на 
Кат ка вец) што год вы рошч вае і 
рэа лі зуе ад пят нац ца ці да двац ца ці 
ты сяч цюль па наў, не ка жу чы пра 

га род ні ну ды ін шыя куль ту ры. Тут жа дзей ні ча юць 
яшчэ не менш чым дзя ся так па доб на га кштал ту 
пры ват ных гас па да рак, якія аказ ва юць са мыя 
раз на стай ныя па слу гі, най перш аг ра эка ту рыс тыч ныя. 
А які Дом куль ту ры! Не дом, а па лац. Тут што год 
ла дзіц ца між на род ны фес ты валь «Фальк лор без 
ме жаў» і мност ва ін шых куль тур ных ме ра пры ем стваў.

Дру гі прык лад: са мыя ад да ле ныя ў паў днё вы 
бок мяс ці ны ра ё на, якія мя жу юць з Укра і най. 
Цэнтр — аг ра га ра док Ад ры жын. А ў ім — шы коў ная, 
ве лі чэз ная, з усі мі вы го да мі (ад спар тыў ных 
пля цо вак да са ўны і па мяш кан ня, у якім пра водзь 
хоць вя сел ле, хоць лю бое ін шае ма са вае 
ме ра пры ем ства) аг ра ся дзі ба «Пры азёр ная», якая 
пры ту лі ла ся да ве ліч на га во зе ра Пяс ча нае на ўез дзе 
ў аг ра га ра док. А які шы коў ны ба сейн у гэт кай жа 
шы коў най шко ле!

Вось яна якая — глы бін ка бе ла рус ка га Па лес ся. Я 
зна рок уз га даў са мыя да лё кія пунк ты ра ё на. А ў 
тых, якія раз ме шча ны блі жэй да рай цэнт ра, умо вы 
жыц ця яшчэ леп шыя. Пра тое, як па-май стэр ску і 
з фан та зі яй вяс коў цы ўлад коў ва юць свае ся дзі бы, 
пі саць мож на бяс кон ца. Гэ та мност ва дэ ка ра тыў ных 
рас лін — квет кі, кус ты, дрэ вы, гэ та вы кла дзе ныя 
ка ме нем сця жын кі, гэ та са жа лач кі і ма лыя 
ар хі тэк тур ныя фор мы. І мы пі шам, пі шам, пі шам... 
Ад ных толь кі не чу ва ных да гэ та га ча су на зваў 
кве так пе ра лі чыў у га зе це не ад ну сот ню. Вось 
бы рэс пуб лі кан скім СМІ зра біць пра ект на кшталт 
на шай «Ус кра і ны», у рам ках яко га па каз ваць, як 
за мож на жы вуць бе ла ру сы, са праўд ныя гас па да ры 
сва ёй зям лі ў са мых да лё кіх ад цэнт ра сель са ве та 
(не ка жу чы пра рай цэнтр, а тым больш пра 
ста лі цу) ма лень кіх вё сач ках, ды на ват ху та рах, што 
за ха ва лі ся да сён няш ня га ча су. Улет ку ды во сен ню 
збі рай ды зда вай гры бы, яга ды, ін шыя да ры ле су, 
га род ні ну, са да ві ну... Гэ та ж та кі за ро бак, што 

га ра джа нін па зайз дрос ціць! Ды і ў лю бую па ру го да 
зной дзец ца за ня так, а зна чыць, і пры бы так.

Вёс ка — на ша най перш ду хоў нае, але ў не ма лой 
сту пе ні і ма тэ ры яль нае ба гац це, стры жань 
на шай гра ма дзян скас ці-бе ла рус кас ці. Тут свя ты 
за ва рож ва юць сва ёй ма ляў ні час цю, раз на стай нас цю 
на род ных про мыс лаў, пе ра ня тых праз мно гія 
па ка лен ні. Тут та кія пры го жыя ся дзі бы — у квет ках, 
зе ля ні не, з уся ля кай ін шай аздо бай! Вя до ма, 
трап ля юц ца і ста рэнь кія хат кі — з ува гну ты мі да ха мі, 
за рос лыя хмы зам. Што ж, жыц цё та кое — неш та 
на ра джа ец ца, а неш та па мі рае. Тое, што ад мі рае, 
мяс цо вая ўла да імк нец ца як ма га хут чэй пры браць, 
каб на гэ тым мес цы за кра са ва ла пры га жосць. Але 
ж не ўсе спра вы — у адзін мо мант. Га лоў нае — 
ды на мі ка ёсць. А най га лоў ней шае — мо ладзь па ча ла 
ра зу мець, што сён ня вёс ка — най пры дат ней шы 
ку то чак для жыц ця. Дзе так і ў шко лу за вя зуць, 
і да ха ты пры вя зуць, роз ныя льго ты, куль тур нае 
жыц цё ві руе (у Іва наў скім ра ё не па дзе ям 
куль тур на га жыц ця ад ной толь кі не вя ліч кай вёс кі 

За ля дын не Ад ры жын ска га сель са ве та, да якой амаль 
40 кі ла мет раў ад рай цэнт ра, у рай га зе це ад вод зяц ца 
ледзь не ста рон кі, і за слу жа на), да рож ная ды ін шая 
інф ра струк ту ра ўдас ка наль ва ец ца... Са праў ды, не 
тое што ў го рад не хо чац ца пе ра бі рац ца, а як раз 
з го ра да кар ціць уця чы ў тую «глу ха мань», якая 
на са мрэч са мы пры ваб ны ку то чак на зям лі.

Лю дзі, гра мад ства па куль толь кі па чы на юць усё гэ та 
ўсве дам ляць. Але тэн дэн цыя ўжо на бі рае аба ро ты. 
Тыя, хто вяр нуў ся ў бяз люд ныя вё сач кі і зра біў на 
род най зям лі ся бе і сваю спра ву, да юць прык лад 
ін шым: гля дзі це, коль кі тут маг чы мас цяў — го рад іх 
столь кі не пра па нуе!

Ду маю, па го дзі це ся са мной: жыць жыц цём кра і ны 
сён ня мож на і на са мым яе ўскрай ку, а мож на 
пе ра брац ца ў ме га по ліс — і ні бы та не жыць. Дык 
вы бі ра ем жыц цё?

�

Тыя, хто вяр нуў ся ў бяз люд ныя 
вё сач кі і зра біў на род най зям лі 

ся бе і сваю спра ву, да юць 
прык лад ін шым: гля дзі це, коль кі 
тут маг чы мас цяў — го рад іх столь кі 
не пра па нуе!

�

Дру гая ўзлёт на-па са дач ная 
па ла са ў ста ліч ным аэ ра пор це 
па трэб на ў пер шую чар гу для 
за бес пя чэн ня рэ зер ву, каб з ча сам 
пра вес ці кап ра монт пер шай, што 
пра ду гледж вае за крыц цё дзе ю чай 
па ла сы на пра цяг лы пе ры яд. 
Но вая ўзлёт на-па са дач ная па ла са 
бу дзе здоль ная пры маць усе ця пер 
іс ну ю чыя па вет ра ныя бар ты, 
уклю ча ю чы Aіrbus A380 — са мы 
цяж кі ў све це па са жыр скі са ма лёт. 
Дру гая па ла са па він на раз мяс ціц ца 

па ра лель на іс ну ю чай на ад лег лас ці 
1 850 мет раў.

А да ра бот дру гой чар гі 
бу даў ніц тва авія ра монт на га за во да 
ка ля На цы я наль на га аэ ра пор та 
«Мінск» пла ну ец ца пры сту піць у 
кан цы ліс та па да. Яў ген Ра га чоў 
рас па вёў, што ця пе р вя дуц ца 
ра бо ты па пер шай чар зе (у якую 
ўва хо дзяць бу даў ніц тва пе ро на, 
ру леж най да рож кі і ага ро джы 
тэ ры то рыі), якія за вер ша цца ў 
ліс та па дзе.

У Мінск ага авія ра монт на га 
за во да больш чым 45-га до вы 
во пыт пра цы. На прад пры ем стве 
ра ман ту юць са ма лё ты Ту-134, 
Як-40, Як-42, Як-52. З пе ра но сам 
і ма дэр ні за цы яй за во да на яго 
пло шчах змо гуць аб слу гоў вац ца 
са ма лё ты за ход няй вы твор час ці, 
та кія як Boіeng, Aіrbus, CRG. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by
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Ра бо ты пад рых тоў ча га пе ры я ду 
па бу даў ніц тве дру гой уз лёт на-па са дач най 
па ла сы ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск» 
пла ну ец ца рас па чаць у най блі жэй шы час. Пра 
гэ та пад час ан лайн-кан фе рэн цыі 
на сай це БЕЛ ТА па ве да міў пер шы на мес нік 
мі ніст ра транс пар ту і ка му ні ка цый 
Яў ген РА ГА ЧОЎ. «У ад па вед нас ці з гра фі кам, 
увес ці аб' ект у экс плу а та цыю мяр ку ец ца да 
кан ца 2018 го да. Ра бо ты пад рых тоў ча га пе ры я ду 
мы пла ну ем рас па чаць ужо ў най блі жэй шы час, 
маг чы ма, на пра ця гу ме ся ца-паў та ра».


