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НА ЧЫ ГУН ЦЫ — 
НО ВЫЯ ТА РЫ ФЫ

У кра і не ўста ноў ле ны но выя 
та ры фы на пе ра воз кі па са жы-
раў чы гу нач ным транс пар там 
агуль на га ка ры стан ня на га-
рад скіх, рэ гі я наль ных і між рэ-
гі я наль ных лі ні ях.

У пры ват нас ці, кошт пра ез ду па-
са жы раў цяг ні ка мі на га рад скіх лі ні ях 
у ме жах та рыф на га по яса ўста ноў-
ле ны ў па ме ры 8,8 ты ся чы руб лёў. 
Па та кім кош це мож на да брац ца, 
на прык лад, ад стан цыі Мінск-Па са-
жыр скі да стан цый Бе ла русь, Га ра-
дзі шча, Фа ні паль, Мі ха на ві чы або ад 
стан цыі Брэст-Цэнт раль ны да Жа-
бін кі. Та рыф на пе ра воз кі па са жы раў 
у ме жах двух та рыф ных па ясоў па 
ад ным на прам ку (марш ру це) скла-
дзе 10,4 ты ся чы руб лёў. Столь кі бу-
дзе каш та ваць па езд ка, ска жам, ад 
стан цыі Мінск-Па са жыр скі да стан-
цыі Сма ля ві чы пры пра ез дзе праз 
стан цыю Га ра дзі шча. Кошт пе ра воз-
кі ў ме жах двух та рыф ных па ясоў па 
двух на прам ках скла дзе 17,6 ты ся чы 
руб лёў. Столь кі бу дзе каш та ваць па-
езд ка ад стан цыі Бе ла русь да стан-
цыі Фа ні паль пры пра ез дзе праз 
стан цыю Мінск-Па са жыр скі.

На рэ гі я наль ных лі ні ях эка ном-
кла са та рыф на пе ра воз кі па са жы-
раў за ад ну зо ну пра ез ду скла дзе 
1,6 ты ся чы руб лёў, за адзін кі ла-
метр пра ез ду — 160 руб лёў.

Апроч та го, уста ноў ле ны кошт 
пе ра воз кі ба га жу і гру за ба га жу на 
га рад скіх, рэ гі я наль ных і між рэ гі я-
наль ных лі ні ях. Так, ца на да стаў кі 
ба га жу ў за леж нас ці ад ад лег лас ці 
і ма сы вы рас це на 33 пра цэн ты, а 
з аб ве шча най каш тоў нас цю, якая 
бя рэц ца да дат ко ва да та ры фаў на 
пе ра воз ку ба га жу, — ад 25 да 33 
пра цэн таў.

Па ста но ва ўсту пае ў сі лу праз 
тры дні пас ля афі цый на га апуб лі-
ка ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Ча сам у нас, жур на ліс таў, 
пы та юц ца, ма ю чы на ўва зе 
рэ дак цый ныя вы ез ды на тое 
ці ін шае прад пры ем ства: 
«А на вош та вам гэ та трэ ба?» 
На вош та тра ціць гро шы 
на ка ман дзі роў кі, ах вя ра ваць 
сва ім ча сам, ад ры ваць лю дзей 
ад спраў? Маў ляў, ёсць жа 
ін тэр нэт, і ка лі ча ла век за хо ча 
больш да ве дац ца 
пра «Звяз ду», ён мо жа прос та 
на ціс нуць на па трэб ную 
кла ві шу...

Нех та мяр куе так. Але мы лі чым 
інакш. Мы ўпэў не ны: сён ня лю бой ар-
га ні за цыі, у тым лі ку і срод кам ма са вай 
ін фар ма цыі, ка лі яны хо чуць бу да ваць 
тры ва лыя і доў га тэр мі но выя ад но сі ны 
са сва і мі клі ен та мі (чы та ча мі), не аб ход-
на быць мак сі маль на праз рыс ты мі і ад-
кры ты мі. А гэ та да ся га ец ца толь кі праз 
не па срэд ны кан такт, праз дыя лог. Ме-
на ві та ён да па ма гае на ла дзіць най леп-
шыя ста сун кі — як на па лі тыч най арэ не, 
так і на арэ не паў ся дзён на га жыц ця.

Та му мы шчы ра дзя ку ем кі раў ніц тву 
і ра бот ні кам ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Наф тан», якія на мі ну лым 
тыд ні прый шлі на су стрэ чу з прад стаў-
ні ка мі га зе ты «Звяз да». Прый шлі, спа-
дзя ём ся, не прос та «дзе ля пту шач кі», 
бо дыя лог атры маў ся вель мі ці ка вым і 
па ка заль ным, пры нам сі для нас, звяз-

доў цаў. Ця пер мы ве да ем, што на «Наф-
та не» пра цу юць лю дзі, не абы яка выя 
да лё су бе ла рус кай куль ту ры і мо вы: 
ім не ўсё роў на, на якой мо ве пі шуц ца 
ўка заль ні кі ў род ным го ра дзе і ў ста-
лі цы; яны ці ка вяц ца твор час цю Свят-
ла ны Алек сі е віч і імк нуц ца ра за брац ца 
ў «на цы я наль най пры на леж нас ці» яе 
лі та ра тур най спад чы ны; іх хва люе, дзе 
за хоў ва юц ца ва ен ныя ну ма ры «Звяз-
ды» і якім чы нам уве ка ве ча на па мяць 
ге ро яў, што яе вы пус ка лі; яны пра па-
ну юць да 100-год дзя га зе ты, якое бу-
дзе ад зна чац ца зу сім хут ка, у 2017-м, 
пад рых та ваць спец вы пус кі з уклад ка-
мі-фо та ко пі я мі са мых пер шых яе ну ма-
роў; яны пы та юц ца, як пры віць дзе цям 
і да рос лым лю боў да мо вы...

Апош няе пы тан не, да рэ чы, нам за-
да ва лі не толь кі на «Наф та не», але і 
пад час ін шых — шмат лі кіх — па ез дак 
і су стрэч. Ад каз, на пэў на, ля жыць на 
па верх ні. Трэ ба па важ лі ва ста віц ца да 
сва ёй кра і ны і яе тра ды цый, не са ро-
мец ца як ма га час цей раз маў ляць па-
бе ла рус ку, чы таць дзе цям каз кі, на бы-
ваць кніж кі на род най мо ве, ну і, вя до ма, 
вы піс ваць «Звяз ду». Яна — са праў ды 
зра зу ме лая, бліз кая і род ная — да па мо-
жа пе ра адо лець і моў ныя, і, спа дзя ём ся, 
уся ля кія ін шыя бар' е ры.

Дзя куй за цёп лы пры ём, На ва по-
лацк! І — да су стрэ чы!
На тал ля КАР ПЕН КА. karpenka@zviazda.by

�

Мы едзем да васМы едзем да вас  ��

ДА СУ СТРЭ ЧЫ!..
ЯКОЕ СВЯ ТА 

БЕЗ ПА ДА РУН КАЎ?
Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Краў цоў па бы ваў на на ва год-
нім свя це ў цэнт ры ка рэк цый на-раз ві-
ва ю ча га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі, дзе ў 
рам ках даб ра чын най ак цыі «На шы дзе-
ці» ўру чыў сер ты фі кат на су му 25 міль ё-
наў руб лёў і са лод кія па да рун кі кож на му 
вы ха ван цу.

Гэ ты цэнтр пра цуе ў Грод не 17 га доў, да па-
ма га ю чы дзе цям з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на-
га раз віц ця. Ула дзі мір Краў цоў ад зна чыў, што 
ў даб ра чын ную ак цыю «На шы дзе ці» ра зам з 
прад стаў ні ка мі ор га наў ула ды ак тыў на ўклю-
чы лі ся прад пры ем ствы і ар га ні за цыі воб лас-
ці. На пя рэ дад ні са мых лю бі мых дзець мі свят 
яны па бы ва юць з па да рун ка мі і па час тун ка-
мі ва ўсіх уста но вах спе цы яль най аду ка цыі, 
ін тэр на тах і дзі ця чых да мах. Акра мя та го, у 
гэ тыя свя точ ныя дні ад кры юц ца но выя аб' ек-
ты — дзі ця чы са док у мік ра ра ё не Віш ня вец 
аб лас но га цэнт ра і дом ся мей на га ты пу ў Аст-
ра вец кім ра ё не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchik@zviazda.by

«СВОЙ ХЛО ПЕЦ» У БРОН ЗЕ
Пом нік на род на му ку мі ру 30-40-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя Пят ру Алей ні ка ву з'я-
віў ся ў цэнт ры Шкло ва. Ура джэ нец ту тэй-
шай вёс кі Кры вель пра сла віў свой край 
тым, што стаў ад ным з са мых яск ра вых 
ар тыс таў са вец ка га пе ры я ду. Ён зняў ся 
ў бо лей чым 40 філь мах, най больш вя до-
мы мі з якіх ста лі «Трак та рыс ты», «Вя лі кае 
жыц цё», «Ся мё ра сме лых».

На ват стаў шы зна ка мі тым, ён за ста ваў ся 
«сва ім хлоп цам». Пры яз джаў да зем ля коў у 

гос ці, ра біў ім па да рун кі... Ар тыст пай шоў з 
жыц ця ва ўзрос це ўся го толь кі 50 га доў, па ха-
ва ны на Но ва дзя во чых мо гіл ках у Маск ве.

— Пом нік на ша му та ле на ві та му зем ля ку 
ўста ля ва ны за спон сар скія срод кі не абы яка-
вых лю дзей, — па ве да міў на мес нік стар шы ні 
Шкло ўска га рай вы кан ка ма Ва дзім РА ГА-
ВЫ. — Для на ша га го ра да гэ та вя лі кі па да ру-
нак, бо мы ро бім усё, каб збе раг чы тра ды цыі 
краю і ўве ка ве чыць тых, хто пра сла віў шклоў-
скую зям лю.

Гэ та не адзі ны знак па ва гі вя до ма му зем-
ля ку. Ад на з ву ліц Шкло ва но сіць імя ар тыс та, 
а на ма лой ра дзі ме Алей ні ка ва, у Кры ве лі, 
пра цуе му зей, ку ды кож ны год на дзень яго 
на ро дзі наў з'яз джа юц ца пры хіль ні кі з усіх ба-
коў све ту.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

НЕ ПРА ЕХАЎ МІ МА
У аг ра га рад ку Ці хі ні чы Ра га чоў ска га ра-
ё на мяс цо вы жы хар Аляк сандр Бя лоў скі 
на сва ім аў то пра яз джаў мі ма школь ні-
каў, якія гу ля лі на са мым бе ра зе са жал-
кі і ка та лі ся па пер шым крох кім лё дзе. 
Муж чы ну здзі ві ла, што по бач ня ма да-
рос лых, і ён спы ніў ся, каб па пя рэ дзіць 
дзя цей. Між тым глы бі ня ва да ёма ўжо ў 
трох-ча ты рох кро ках ад бе ра га да ся гае 
двух мет раў.

Ка лі муж чы на па ды шоў да дзя цей, ён заў-
ва жыў, што адзін хлоп чык ужо вы бег на лёд 
і амаль ад ра зу пра ва ліў ся ў ва ду. Ён па спеў 
сха піц ца за край кры гі, але на мок лая адзе жа 
цяг ну ла ўніз. 41-га до вы Аляк сандр кі нуў ся да 
дзі ця ці, ад нак пра ва ліў ся сам. Ён па плыў да 
вась мі га до ва га хлап чу ка, ла ма ю чы лёд ру ка-
мі, па спеў да брац ца да дзі ця ці і вы цяг нуць яго 
на бе раг. Вы ра та ваў шы, ён па знаў школь ні ка і 
ад вёз яго да до му, дзе ма ці ўжо пе ра апра ну ла 
і ада грэ ла дзі ця. Муж чы на пра цуе кі роў цам на 
Ра га чоў скім ма лоч на-кан сер ва вым кам бі на це. 

За ад важ ны ўчы нак та ва рыст ва вы ра та ван ня 
на ва дзе ўзна га ро дзіць яго гра ма тай і каш тоў-
ным па да рун кам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

ТА ЛА КОЙ КАП ЛІ ЦУ ЗРО БІМ
Жы ха ры вёс кі Жмур ное ў Лель чыц кім 
ра ё не бу ду юць кап лі цу з пры го жай чыр-
во най цэг лы. Гэ тая бу доў ля ста ла спра-
вай го на ру для мяс цо вых жы ха роў.

Да Вя лі кай Ай чын най вай ны тут быў не вя-
лі кі храм, ад нак, як і мно гія куль та выя збу да-
ван ні, яго ад вя лі пад кра му. Кра ма хут ка зга-
рэ ла, а пра іс на ван не царк вы на гад ва ла толь кі 
цу дам аца ле лае дрэ ва, на якім ка лісь ці ві сеў 
звон. Іні цы я та ра мі ад наў лен ня хрыс ці ян скай 
свя ты ні ста ла сям'я Ні ны і Мі ка лая Ка сін скіх, 
якія стра ці лі свай го сы на. На іх за клік ад гук-
ну лі ся не толь кі ад на вяс коў цы, але і вы хад цы 
з ту тэй шых мяс цін. На пер шыя ах вя ра ван ні 
за кла лі пад му рак, а з ве рас ня мі ну ла га го да 
па ча лі ся ін тэн сіў ныя ра бо ты. Агуль ная спра-
ва згур та ва ла ад на вяс коў цаў. На ват са мыя 
па жы лыя жы ха ры Жмур но га, ня гле дзя чы на 
свой уз рост, да па ма га юць у бу даў ніц тве не 
толь кі гра шы ма, але і фі зіч на. Не ка то рыя ро-
бяць ад лі чэн ні на бу даў ніц тва з кож най пен сіі. 
Ра бо ты на блі жа юц ца да за вяр шэн ня, і асвя-
чэн не но вай кап лі цы пла ну ец ца на па ча так 
лю та га 2016 го да.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

ПА ПРА ВІЦЬ КРАН 
ДА ПА МО ЖА... ПРЫН ТАР

Урач з Лі ды рас пра ца ваў 3D-прын тар, 
які прад ста віў на аб лас ной вы ста ве-
прэ зен та цыі рэс пуб лі кан ска га ма ла-
дзёж на га кон кур су «100 ідэй для Бе-
ла ру сі».

Пётр Кі зік пра цуе ў Лід скай цэнт раль най 
ра ён най баль ні цы. Сва ёй рас пра цоў кай ён 
рэа лі за ваў ма ру дзя цін ства. «Спа дзя ю ся, 
гэ та вы льец ца ў неш та больш сур' ёз нае, — 
пры знаў ся ма ла ды док тар. — Прын тар 
атры маў ся ад нос на не да ра гім: яго ры нач-
ны кошт скла дзе ка ля 500 до ла раў, што 
ў ра зы тан ней за за меж ныя ана ла гі, якія 
пра да юц ца за раз. З яго да па мо гай мож на 
зра біць лю бую дэ таль. У ха це, на прык лад, 
пра дук цы яй улас най вы твор час ці ад ра ман-
та ваў сан тэх ні ку».

Лід скі вы на ход нік — не адзі ны, хто прад ста-
віць Гро дзен шчы ну на рэс пуб лі кан скім эта пе 
кон кур су. Пе ра мож ца мі так са ма пры зна ны 
пра ект па вы ка ры стан ні ад хо даў шкля ной 
пра мыс ло вас ці ў вы твор час ці даў га веч най і 
яр кай да рож най раз мет кі, пра ект пар та тыў най 
за рад най пры ла ды, са бра най з кам п'ю тар-
на га ме та ла ло му, ідэя вы твор час ці ў Грод не 
плас ты ка вых ра шо так для ства рэн ня эка пар-
ко вак на га зо нах. Уся го мо ладзь рэ гі ё на пра-
дэ ман стра ва ла на кон кур се ка ля 20 пра ек таў 
у вась мі на мі на цы ях.

— Ра дуе шы ро кая геа гра фія прад стаў ле-
ных пра ек таў, — га во рыць дру гі сак ра тар 
Гро дзен ска га аб лас но га ка мі тэ та БРСМ 
Дзя ніс ЧАР НЯК. — Не ка то ры мі ідэ я мі і іна ва-
цы я мі ўжо за ці ка ві лі ся прад стаў ні кі біз не су.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kanyuta@zvіazda.by

— Апош нім ча сам і на «пра-
мых лі ні ях» з кі раў ніц твам воб-
лас ці, і на аса біс тых пры ёмах 
лю дзі ўзды ма юць шмат пы тан-
няў па га зі фі ка цыі на се ле ных 
пунк таў...

— Тое, што вяс коў цы не па ко яц-
ца пра га за выя сет кі, тэ ле фа ну юць, 
пі шуць пісь мы, цал кам зра зу ме ла. 
Газ у до ме — гэ та цяп ло, кам форт, 
ад ным сло вам, умо вы жыц ця, на-
блі жа ныя да га рад скіх. Сем з вась мі 
аг ра га рад коў на ша га са ма га ма ло-
га ра ё на кра і ны ўжо ма юць га за выя 
ка му ні ка цыі. У пла не на бу ду чы год 
па зна ча на пра клад ка пад вод зя чых 
се так да аг ра га рад ка Вя лі кія Якаў-
чы цы. Ка лі газ прый дзе і ў на зва ны 
на се ле ны пункт, та ды мож на бу дзе 
га ва рыць, што ўсе аг ра га рад кі ад-
па вя да юць свай му ста ту су.

Шмат ча го зроб ле на і ў гэ тым 
го дзе. Так зва ны пад вод зя чы га-
за пра вод пра кла дзе ны да аг ра га-
рад ка Крыў ля ны, а так са ма вё сак 
Ага род ні кі і Веш кі СВК «Ваз ня сен-
скі». Як вя до ма, пад вод зя чыя сет кі 
бу ду юц ца за кошт бюд жэ ту. І хоць 
спа чат ку вёс кі Рач кі ў пла не не 
бы ло, жы ха ры гэ та га на се ле на га 
пунк та за ха це лі мець газ у ся бе і 
пра вя лі ра бо ту па збо ры гро шай. 
Праў да, яны ска а пе ра ва лі ся з гас-

па да ра мі двух дач ных па сёл каў, 
што раз ме шча ны не да лё ка ад іх 
вёс кі. І ў склад чы ну пра цяг ну лі «ніт-
ку» Збі ра гі-Рач кі. Як ба чым, іні цы я-
ты ва і жа дан не мяс цо вых жы ха роў 
у спра ве га зі фі ка цыі ады гры ва юць 
не апош нюю ро лю. Бу даў ніц тва ча-
сам ад бы ва ец ца не так хут ка, як 
нам ха це ла ся б, праз не да хоп фі-
нан са ван ня. А ка а пе ра цыя як раз 
бы вае вый сцем на гэ тым шля ху.

Як ужо га ва ры ла ся, пад вод зя-
чы га за пра вод ро біц ца за кошт 
бюд жэ ту. А ву ліч ныя сет кі, па вод-
ле 368-га ўка за, фі нан су юц ца ў 
пра пор цыі 70 на 30. Гэ та зна чыць: 
70 пра цэн таў кош ту бя рэ на ся бе 
бюд жэт, а 30 пра цэн таў да баў ляе 
на сель ніц тва. Дык вось у гэ тым 
го дзе мы пра кла лі ву ліч ныя сет кі 
у вёс ках Са ка ло ва, Шпі та лі і Сця-
пан кі. За раз на ста дыі за вяр шэн ня 
зна хо дзіц ца рас пра цоў ка пра ект-
на-каш та рыс най да ку мен та цыі па 
ву ліч ных сет ках вё сак Крыў ля ны, 
Веш кі і Са кі. Але па куль што гро шы 
вы дзе ле ны на на ступ ны год толь кі 
на га за пра вод вёс кі Са кі. Так што, 
маг чы ма, Крыў ля нам і Веш кам да-
вя дзец ца яшчэ ча каць.

— Зга дзі це ся, Ана толь Ві таль-
е віч, пер шая пры кме та цы ві лі-
за ва нас ці асоб на га рэ гі ё на, а то 

і кра і ны, — стан да рог. 
Што зроб ле на за год у 
пла не да рож на га бу даў-
ніц тва?

— З па чат ку го да ў ра ё-
не пра кла дзе на амаль пяць 
кі ла мет раў ас фаль та ва ных 
да рог, на што за тра ча на 9,2 
міль яр да руб лёў. У вы ні ку 
цэнт раль ная ся дзі ба СВК 
«Арэ пі чы» ця пер мае доб-
рую да ро гу да рай цэнт ра, 
пра кла дзе ны ас фальт па між 

вёс ка мі Ста рое Ся ло і Азя ты. Рас па-
ча та бу даў ніц тва цвёр да га па крыц ця 
на да ро зе да Вя лі кіх Якаў чыц.

— Сё ле та на ўсіх уз роў нях 
мно га га ва ры ла ся пра Жа бін ку 
як го рад-спадарожнік Брэс та. 
Ра шэн не та кое пры ня та. Мо жа, 
ужо неш та ро біц ца па раз віц ці 
ме на ві та го ра да-спадарожніка?

— Ге не раль ны план раз віц ця го-
ра да-спадарожніка сфар мі ра ва ны, 
але кан чат ко ва не за цвер джа ны, та-
му мы па куль га во рым пра пра ект гэ-
та га пла на. Усе яго пунк ты ўзгод не-
ны, і мы ве да ем, што Жа бін ка бу дзе 
пры рас таць но вы мі мік ра ра ё на мі ў 
бок сён няш няй сва бод най эка на міч-
най зо ны, мяс цо выя жы ха ры ска за лі 
б «на той бок ра кі». І га лоў ным аб'-
ек там у гэ тым кі рун ку ба чыц ца мост, 
які не так даў но ўве дзе ны ў строй. 
Мост це раз ра ку Му ха вец на аў та-
да ро зе Р7 Ка мя нец — Федзь ка ві чы 
ўзвя лі за мест ста ро га, які вы чар паў 
свой рэ сурс і стаў ава рый ным. Но вы 
па бу да ва лі за два га ды. Ця пер на 
ажыў ле най тра се, якая злу чае два 
ра ё ны — Ка мя нец кі і Жа бін каў скі — 
з'явіў ся пры го жы су час ны мост. Ён і 
стаў пер шай знач най пры ступ кай на 
шля ху да го ра да-спадарожніка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by
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МОСТ, ДА РО ГА, ГА ЗІ ФІ КА ЦЫЯ, 
КА А ПЕ РА ЦЫЯ

Пры пад вя дзен ні вы ні каў ра бо ты на род на гас-
па дар ча га комп лек су Брэст чы ны за 10 ме ся-
цаў ад зна ча ла ся, што па аб' ёме пад рад ных 
бу даў ні чых ра бот адзі ны ра ён у воб лас ці — 
Жа бін каў скі — пе ра вы сіў ле таш нія па каз чы кі. 
Гэ та зна чыць, па каз чы кі не зні зі лі: на ад ва рот, 
па бу да ва лі больш, чым у па пя рэд нім го дзе. 
На прык лад, у ра ё не з па чат ку го да ўвя лі ў 
строй 15,9 ты ся чы квад рат ных мет раў жыл-
ля пры пла не 10,5 ты ся чы. На зва ныя фак ты і 
ста лі на го дай, каб за даць не каль кі пы тан няў 
на мес ні ку стар шы ні Жа бін каў ска га рай вы кан-
ка ма па бу даў ніц тве Ана то лю ШАЛ ТА НЮ КУ.

Кні гі як цуд
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Узяў па ча так між на род ны сім по-
зі ум «Пісь мен нік і Час», які ўпер-
шы ню са браў удзель ні каў з роз-
ных кра ін све ту ў лю тым, пад час 
Мін скай між на род най кніж най вы-
стаў кі-кір ма шу. 2015-ы стаў го дам 
за сна ван ня На цы я наль най лі та ра-
тур най прэ міі, гэ та па цвяр джае вя-
лі кі кло пат дзяр жа вы пра раз віц цё 
на шай лі та ра ту ры, кні га вы дан ня. 
Свят ла на Алек сі е віч атры ма ла Но-
бе леў скую прэ мію — гэ та так са ма 
зна ка вы мо мант для бе ла рус кай 
лі та ра ту ры.

Ад мет най па дзе яй го да мож на 
на зваць і па ча так ак цыі «Ся мей нае 
чы тан не», што пра во дзіц ца су мес-
на з Бе ла рус кім са юзам жан чын і 
бу дзе доў жыц ца да мая 2016 го да. 
Гэ ты пра ект за клі ка ны яшчэ раз на-
га даць, як важ на ў ко ле сям'і, сяб-
роў, бліз кіх зна хо дзіць час для кні гі. 
Лі та ра тур ныя тво ры, пра чы та ныя 
ра зам, мо гуць стаць вы дат най тэ-
май для агуль най цёп лай гу тар кі. 
Мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро-
ны, стар шы ня Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын Ма ры я на Шчот кі на за ўва-
жы ла:

— На жаль, ёсць дзе ці, якім ма ма 
ні ко лі не чы та ла кні гі, якія бы лі па-
збаў ле ны гэ та га шчас ця ма ту лі най 
лас кі, да бры ні і цеп лы ні ка зак, апа-
вя дан няў, гіс то рый. Сён ня кож ны з 
нас мае маг чы масць па да рыць та-
кім дзет кам цяп ло, па ка заць сваю 
спа га ду і не абы яка васць.

15 уні каль ных кніж ных пра ек-
таў, аб' яд на ныя ў 7 тэ ма тыч ных 
бло каў, ста лі ло та мі даб ра чын на га 

аў кцы ё ну. І ка лі на ра ней шых свя-
тах са мы мі экс клю зіў ны мі і каш-
тоў ны мі бы лі ра ры тэ ты з пры ват-
ных ка лек цый, вы дан ні, якіх ужо 
даў но ня ма ў про да жы, то сё ле та 
ра ры тэ ты са сту пі лі па па пу ляр нас-
ці кні гам, што яшчэ рых ту юц ца да 
шы ро ка га вы пус ку і вы да дзе ны 
толь кі ў адзін ка вых ко пі ях. Пад час 
аў кцы ё ну сва іх пер шых чы та чоў і 
ўла даль ні каў знай шлі кні гі, якія, 
без умоў на, ста нуць хі та мі на ступ-
на га го да. Гэ та вы дан не «Го нар 
Бе ла ру сі. Ма ла дыя, та ле на ві тыя, 
адо ра ныя», пад рых та ва нае вы да-
вец твам «Бе ла рус кая Эн цык ла пе-
дыя імя Пет ру ся Броў кі» як свое-
асаб лі вы вы нік Го да мо ла дзі. Кні га 
рас па вя дае пра лаў рэ а таў і сты-
пен ды я таў спе цы яль ных фон даў 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі, 

а так са ма адо ра ных на ву чэн цаў 
і сту дэн таў.

Пер шы асоб нік вы дан ня «Слуц-
кія па ясы. Мас тац тва, асо бы, эпо-
ха» (вы да вец тва «Бе ла русь») 
так са ма знай шоў свай го чы та ча. 
Са мы да ра гі лот аў кцы ё ну, які 
пай шоў з ма ла тка за 9,5 міль ё на 
руб лёў, — так са ма пер шы эк зэмп-
ляр. Гэ та кні га «Ула дзі мір Му ля він. 
«Сэр цам і ду ма мі...», пад рых та-
ва ная вы да вец твам «Мас тац кая 
лі та ра ту ра» пад за сло ну го да. Пад 
вок лад кай фа лі ян та сва і мі ўспа-
мі на мі пра вы дат на га му зы кан та, 
ства раль ні ка і кі раў ні ка ле ген дар-
на га гур та «Пес ня ры», на род на га 
ар тыс та СССР Ула дзі мі ра Му ля-
ві на дзе ляц ца яго сяб ры і ка ле гі. 
Вы дан не вель мі да рэ чы — 12 сту-
дзе ня Ула дзі мі ру Му ля ві ну споў ні-
ла ся б 75...

Не за ста лі ся без ува гі і юбі ля-
ры 2015 го да. Так, на аў кцы ё не 
бы лі прад стаў ле ны кні гі Ула дзі мі-
ра Ка рат ке ві ча «Лад дзя Рос па чы» 
і «Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха», 
ме му а ры вы дат на га кам па зі та ра і 
дып ла ма та Мі ха ла Кле а фа са Агін-
ска га і да сле да ван ні яго на шчад-
каў, пе ра кла дзе ныя з фран цуз скай 
мо вы (пра ект вы да вец тва «Ча ты ры 
чвэр ці»), вы дан не «Аляк сей Кузь-
міч. Твор ца ўзвыш аных Ма донн», 
пры све ча нае па мя ці вы дат на га 
мас та ка. Ад зна чы лі і вя лі кі юбі лей, 
які ча кае нас у 2017-м, — 500-год-
дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня. 
Бы лі прад стаў ле ны: ра ры тэт ная 
эн цык ла пе дыя «Фран цыск Ска ры-
на і яго час», экс клю зіў ны пра ект 
«Ска ры наў скі ка лян дар», а так са ма 
кні га «Фран цыск Ска ры на на мо вах 
на ро даў све ту», пад рых та ва ная ле-
тась Вы да вец кім до мам «Звяз да».

Мож на з упэў не нас цю сцвяр-
джаць, што з га да мі гэ тыя кні гі 
зда бу дуць яшчэ боль шую каш тоў-
насць. 

Ка ляд ны кніж ны баль яшчэ раз 
да ка заў: сё ле та вы даў ца мі рэа лі-
за ва на са праў ды шмат зна ка вых 
пра ек таў, але і на ступ ны год абя-
цае быць не менш ці ка вым і па спя-
хо вым. З кні гай, здоль най тва рыць 
да бро, нес ці ро зум і асве ту, са праў-
ды ўсё маг чы ма.

Пад час аў кцы ё ну сё ле та бы ло 
са бра на 68 міль ё наў руб лёў, гэ тыя 
гро шы да па мо гуць здзейс ніць за па-
вет ныя жа дан ні вы ха ван цаў Жу ра-
віц ка га до ма-ін тэр на та. Дзя ку ю чы 
доб рай кні зе ад бы ва юц ца цу ды!

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

МА ЛА ШАН КІ Мі ха і ла Пят ро ві ча — на-
мес ні кам стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па стан дар ты за цыі — ды рэк та рам Дэ-
парт амен та па энер га эфек тыў нас ці;

ЗА ВА ЛЕЯ Іга ра Ула дзі мі ра ві ча — чле-
нам Го мель ска га абл вы кан ка ма;

ІГ НА ТА ВА Паў ла Ула дзі мі ра ві ча — 
чле нам Мінск ага абл вы кан ка ма;

СТА ДОЛЬ НІ КА Ва ле рыя Фран ца ві ча — 
чле нам Мінск ага абл вы кан ка ма.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў но ва му 
па моч ні ку Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — га лоў-
на му ін спек та ру па Ві цеб скай воб лас ці 
Аляк санд ру Па зня ку су мес на з гу бер на-
та рам ства рыць нар маль ны рэ зерв кад-
раў, на якія ім у да лей шым да вя дзец ца 
аба пі рац ца ў воб лас ці.

«Праб лем у Ві цеб скай воб лас ці да-
стат ко ва, і не ка то рыя з іх ма юць хра ніч ны 
ха рак тар, яны не пер шы год ёсць, пэў ныя 
яшчэ з са вец кіх ча соў», — лі чыць Прэ зі-
дэнт. «Што да ты чыц ца кад раў, тут у вас 
па він на быць улас нае мер ка ван не. Та му 
што вы яшчэ і ін спек тар па Ві цеб скай 
воб лас ці, ін спек ту е це ўсё і ўся, што зна-
хо дзіц ца ў рэ гі ё не, з'яў ля е це ся ва ча мі і 
ву ша мі Прэ зі дэн та», — ска заў ён.

На зна ча ю чы Аляк санд ра Гур' я на ва па-
слом у Іта ліі, Прэ зі дэнт за явіў: «У бу ду-
чым го дзе Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 
па він на зай мац ца амаль толь кі знеш не-

эка на міч най дзей нас цю, а дак лад ней — 
знеш нім ганд лем».

У хо дзе пры зна чэн ня Вік та ра Клі ма ва 
пра ку ро рам Брэсц кай воб лас ці кі раў нік 
дзяр жа вы пад крэс ліў: «Вы ні ў якім ра зе 
не па він ны ні пад ка го пра гі нац ца. Рэ гі ён 
вель мі ня прос ты, асаб лі ва з улі кам та-
го, што гра ні ца пра хо дзіць. Я вас вель мі 
пра шу ні з кім не кан флік та ваць, да па-
ма гаць гу бер на та ру: ад ну спра ву ро бі це. 
Але прын цы по васць — га лоў нае».

Кад ра выя пе ра ста ноў кі ад бы лі ся так са-
ма ў Ві цеб ску — уз год не на на зна чэн не но-
ва га на мес ні ка абл вы кан ка ма і стар шы ні 
рай вы кан ка ма. Прэ зі дэн ту рас ка за лі, што 
ця пер у воб лас ці пра во дзіц ца экс пе ры мент 
па ства рэн ні ін тэ гра ва на га сель гас аб' яд-
нан ня, у якое ўклю ча ны сві на га доў чыя і 
птуш ка комп лек сы, а так са ма пе ра пра цоў-
чыя прад пры ем ствы. Кі раў нік дзяр жа вы 
ад зна чыў, што ўсё не аб ход на грун тоў на 
пад лі чыць, каб бы ла мак сі маль ная эфек-
тыў насць ад та кіх но ва ўвя дзен няў. Ён 
так са ма асаб лі вую ўва гу на даў пы тан ням 
дыс цып лі ны і па рад ку: «Без дыс цып лі ны і 
па рад ку ні чо га не зро бі це. Не бу дзе жа лез-
на га па рад ку, не бу дзе тол ку».

Пры зна ча ю чы кі раў ні коў мяс цо вай 
вер ты ка лі ўла ды, Прэ зі дэнт пад крэс ліў: «І 
яшчэ ад но пы тан не як раз на зло бу дня, 
якое мя не хва люе: вель мі шмат пад на ча-
ле ных, прый шоў шы на гэ тую па са ду (хоць 

я вас па пя рэдж ваю, што вы на пе ра да вой, 
твар у твар з людзь мі), па чы на юць па ляп-
шаць свае жыл лё выя ўмо вы. Я не су праць, 
але — за ваш улас ны кошт». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за ўва жыў, што «вель мі шмат 
стар шынь рай вы кан ка маў на гэ тым па га-
рэ лі».

Ён так са ма па пя рэ дзіў: «Ка лі вы ідзя-
це на гэ тую па са ду, вы па він ны ве даць, 
што, як на шкле, пра свеч ва е це ся з усіх 
ба коў і лю дзі вас ба чаць. На ступ ны год 
бу дзе вель мі скла да ным, за ўва жу, што 
та ко га го да ў гіс то рыі на шай кра і ны не 
бы ло. Аб ва лі ла ся Ра сія, што ро біц ца ва 
Укра і не (а гэ та наш дру гі ры нак), Ка зах-
стан пра сеў. І нам трэ ба прос та вы ста яць. 
Ка лі мы бу дзем пра ца ваць, не рэ агу ю чы 
на лю дзей, іх пра па но вы, за ўва гі, не пад-
трым лі ва ю чы іх, а ства ра ю чы сваё ма-
тэ ры яль нае ста но ві шча, то та кая ўла да 
на ро ду не па трэб на».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ва ўсіх дак-
лад на вы зна ча ны зо ны ад каз нас ці і трэ ба 
ў ад па вед нас ці з гэ тым пра ца ваць, па ве-
дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы. 
Але ін та рэ сы лю дзей — са мае га лоў нае 
ў ра бо це чы ноў ні каў. Лю дзі па він ны мець 
маг чы масць пра ца ваць і за раб ляць.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што да 
прад стаў ні коў ула ды і ў да лей шым бу-
дуць вы стаў ляц ца са мыя вы со кія па тра-
ба ван ні.

ГА ЛОЎ НАЕ — ІН ТА РЭ СЫ ЛЮ ДЗЕЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся так са ма, якія да ру чэн ні 

за ста лі ся не вы ка на ны мі пас ля VІІ з'ез да Фе дэ ра цыі праф саю-
заў Бе ла ру сі. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ўсё, што бы ло 
абя ца на на з'ез дзе, не аб ход на рэа лі за ваць.

Мі ха іл Ор да сказаў, што ўда ло ся вы ра шыць мно гія пы тан ні, 
якія хва лю юць пра цоў ных.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў цэнт ры ўва гі па він на 
за ста вац ца са цы яль ная аба ро на лю дзей, а та му дзяр жаў ная 
са цы яль ная ма дэль за ста ец ца ня змен най. Агуль ная за да ча і 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, і праф са юзаў — гэ та за ха ван не 
ра бо чых месцаў, са цы яль на-пра ва вая аба ро на пра цоў ных.

Кі раў нік дзяр жа вы пра ін фар ма ва ны, што Фе дэ ра цыя праф-
са юзаў ба чыць тэн дэн цыю ска ра чэн ня ра бот ні каў, не пра даў-
жэн ня кант рак таў і змян шэн ня коль кас ці ва кан сій. У су вя зі з 
гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што так быць не па він на.

ФПБ унес ла пра па но ву аб удас ка на лен ні за ка на даў ства ў 
пы тан ні, ка лі прад пры ем ства пад па дае пад са на цыі і ра бот ні кам 

ня ма ка му пла ціць кам пен са цыі. У пры ват нас ці, пра па ну ец ца 
раз гле дзець пы тан не аб ства рэн ні кам пен са цый на га фон ду, 
з яко га мож на бы ло б вы плач ваць ра бот ні кам кам пен са цыі ў 
вы пад ку, ка лі на прад пры ем стве ня ма ча го пра да ваць і ня ма 
фі нан са вых срод каў для вы плат.

Акра мя та го, Фе дэ ра цыя праф са юзаў пра па нуе мак сі-
маль на па шы рыць ры нак стра ха вых па слуг на вы па дак бес-
пра цоўя.

Прэ зі дэнт так са ма пра ін фар ма ва ны аб сі ту а цыі на най ста-
рэй шым прад пры ем стве кра і ны «Ма гі лёў скі за вод «Стром ма-
шы на». Тут на збі ра ла ся вя лі кая коль касць даў гоў, што не дае 
яму вый сці на бяс страт ную вы твор часць. Кі раў ні ку дзяр жа вы 
пе ра да дзе на прось ба да па маг чы ка лек ты ву прад пры ем ства з 
за ка за мі, што дасць маг чы масць за во ду па леп шыць фі нан са вы 
стан і вый сці на ўстой лі вую ра бо ту.

Раз мо ва іш ла так са ма аб сі ту а цыі на шэ ра гу ін шых прад пры-
ем стваў. Прэ зі дэнт даў ад па вед ныя да ру чэн ні, якія Фе дэ ра цыя 
праф са юзаў бу дзе вы кон ваць су мес на з ура дам.

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ МА ДЭЛЬ ДЗЯР ЖА ВЫ 
ЗА СТА НЕЦ ЦА НЯ ЗМЕН НАЙ

У 2016 го дзе Ка зах стан пры мае ад 
Бе ла ру сі стар шын ства ў Еў ра зій-
скім эка на міч ным са ю зе. Ад па вед-
нае ра шэн не бы ло пад пі са на пад час 
па ся джэн ня Най вы шэй ша га эка на-
міч на га са ве та ЕА ЭС на ўз роў ні кі-
раў ні коў дзяр жаў, якое ад бы ло ся 
ў Маск ве 21 снеж ня. Акра мя гэ та га, 
пад час па ся джэн ня са ве та бы лі аб-
мер ка ва ны ін шыя ак ту аль ныя для 
ЕА ЭС пы тан ні.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад час са мі ту вы ка заў за кла-
по ча насць у су вя зі з но вы мі ўмо ва мі ганд-
лю па між Еў ра са ю зам і Укра і най.

— Вы ве да е це, што з 1 сту дзе ня бу ду-
ча га го да па чы нае дзей ні чаць па гад нен не 
аб зо не сва бод на га ганд лю па між Укра і-
най і Еў ра пей скім са юзам, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Скла да ец ца сур' ёз-
ная сі ту а цыя ў ад но сі нах да зо ны сва бод-
на га ганд лю СНД. Не толь кі ў Ра сіі, але 
ва ўсіх нас ёсць пэў ная за кла по ча насць з 
гэ тай на го ды. Ра сій ская Фе дэ ра цыя вя ла 
пе ра мо вы з Еў ра са ю зам на на зва ную тэ-
му. Як сён ня да ла жыў ві цэ-прэм' ер Шу ва-
лаў, ні пра што па куль не да мо ві лі ся і ёсць 
бо язь, што і раз мо вы больш не бу дзе да 
1 сту дзе ня. Ды ўжо і ча су ня ма: яны ж усе 
на ка ні ку лы сы хо дзяць, а по тым і мы ўслед 
за імі. Та му мо жа склас ці ся сі ту а цыя, ка лі 
та вар Укра і ны бу дзе за ме шча ны та ва рам 
Еў ра са ю за ва Укра і не, а іх та вар хлы не 
на на шу тэ ры то рыю. Або яшчэ больш, у 
нас асця ро га, што та вар Еў ра са ю за, па 
ну ля вой пош лі не тра піў шы ва Укра і ну, ка лі 

мы не аба ра ня ем ся, па зо не сва бод на га 
ганд лю СНД трап ляе на тэ ры то рыю ўсёй 
Са друж нас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 
Прэ зі дэнт Ра сіі пад пі саў указ, які пра ду-
гледж вае ме ры аба ро ны ра сій ска га рын-
ку, і па ве да міў, што лі да ры кра ін ЕА ЭС 
пры ня лі ра шэн не на пра ця гу пер ша га 
квар та ла вы ву чаць сі ту а цыю ця гам паў-
го да пе рай сці на элект рон нае дэк ла ра-
ван не та ва раў, якія бу дуць пе ра мя шчац ца 
ў ме жах ЕА ЭС.

«Прык лад гэ та му ёсць, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Элект рон нае дэк ла ра-
ван не па між Бе ла рус сю і Ра сі яй. Як пра па-
на ваў Ігар Шу ва лаў, мы мо жам узяць гэ ты 
ва ры янт або вы пра ца ваць ней кі но вы. За 
паў го да мы раз гле дзім гэ тыя ва ры ян ты».

Пра тое, што бу ду чы год бу дзе ня прос-
тым, ка заў і Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул-
тан На за рба еў. «Мы на да ём вы ключ на 
важ нае зна чэн не дзей нас ці Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за, які мае вя лі кі па тэн-
цы ял для раз віц ця на шых кра ін, — ска заў 
ён, пры ма ю чы эс та фе ту стар шын ства ў 
ЕА ЭС ад бе ла рус ка га Прэ зі дэн та. — З 
улі кам не ста біль нас ці су свет най эка на-
міч най кан' юнк ту ры мы ра зу ме ем, што 
2016 год бу дзе скла да ным і нам да вя дзец-
ца пра ца ваць у асаб лі вых умо вах».

Прэ зі дэнт Ка зах ста на ад зна чыў, што 
яго кра і на пад час свай го стар шын ства 
на дасць па вы ша ную ўва гу пы тан ням 
ства рэн ня зо ны сва бод на га ганд лю па між 
ЕА ЭС і Шан хай скай ар га ні за цы яй су пра-
цоў ніц тва, а так са ма раз віц ця эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва з Кі та ем.

Пы тан не аб спа лу чэн ні ЕА ЭС і эка-
на міч на га по яса Шаў ко ва га шля ху ста-
ла асоб най тэ май на са мі це. Стар шы ня 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі Вік тар 
Хрыс цен ка па ве да міў жур на ліс там, што 
па вы ні ках пер ша га паў год дзя ЕЭК пла-
нуе па чаць ра бо ту па кан чат ко вым уз гад-
нен ні да рож най кар ты спа лу чэн ня двух 
пра ек таў не толь кі па між кра і на мі — чле-
на мі са ю за, але і з кі тай скі мі парт нё ра мі, 
каб у трэ цім квар та ле на ступ на га го да яна 
ўжо маг ла быць за цвер джа на.

Пра мыс ло вая і аг ра пра мыс ло вая сфе-
ры, фі нан са вая, транс парт ная і ін фар ма-
цый ная інф ра струк ту ры на зва ны пры яры-
тэт ны мі для су пра цоў ніц тва з КНР у рам-
ках эка на міч на га по яса Шаў ко ва га шля ху. 
«Су мес на з ура да мі кра ін са ю за вя дзец ца 
ра бо та па пад бо ры пра ек таў. Яны скла-
дуць асно ву да рож най кар ты», — па ве-
да міў Вік тар Хрыс цен ка.

Апроч ін ша га, лі да ры кра ін ЕА ЭС на 
мас коў скім са мі це за цвер дзі лі но вы склад 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі, у які 
ўвой дуць дзе сяць ча ла век: па два прад-
стаў ні кі ад кож най з пя ці кра ін — удзель-
ніц ЕА ЭС.

Но вы склад Ка ле гіі ЕЭК пач не вы ка-
нан не аба вяз каў з 1 лю та га 2016 го да. 
Сам Вік тар Хрыс цен ка з 1 лю та га скла дзе 
паў на моц твы яе стар шы ні: на па пя рэд нім 
са мі це прэ зі дэн ты ЕА ЭС за цвер дзі лі на 
гэ тай па са дзе бы ло га прэм' ер-мі ніст ра 
Ар ме ніі Тыг ра на Сар кі ся на.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА
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