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НАДЗЁННАЕ
СУР'ЁЗНАЯ
АЦЭНКА

Урад павінен згрупавацца ў вырашэнні задач
па сацыяльна-эканамічнаму развіццю краіны
Аб гэтым Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў, прымаючы справаздачу аб выніках развіцця краіны ў першым квартале бягучага года і мерах па павышэнні эфектыўнасці эканомікі, паведаміў карэспандэнт БЕЛТА.
«У мінулым годзе мы дамовіліся аб развіцці нашай краіны
ў бягучым годзе. Былі пастаўлены канкрэтныя задачы. Тады
мы дамовіліся, што па паўгоддзі дадзім сур'ёзную ацэнку рабоце адпаведных структур, перш за ўсё ўрада, Нацыянальнага
банка, службовых асоб, у тым ліку губернатараў, па развіцці
Беларусі ў гэтым годзе і выкананні даведзеных заданняў. Першая адсечка — першы квартал. Ён прайшоў. Паўгоддзе — гэта
падвядзенне вынікаў з адпаведнымі вывадамі», — адзначыў
Аляксандр Лукашэнка.
«Матрыца задач для вертыкалі ўлады ў мяне на стале. Чырвоным колерам абазначана тое, што не выканана. Сіні колер —
поспехі ў выкананні планавых заданняў. Гэта матрыца ў цэлым
у чырвоным колеры. Хацелася б пачуць тлумачэнні ў сувязі з
гэтым, — заявіў Прэзідэнт. — У кожнага перад вачамі павінен
ляжаць план развіцця на гэты год. Таму далажыце, як ён выкананы (па выніках першага квартала. — Заўвага БЕЛТА).
Калі дрэнна, то чаму».
Кіраўнік дзяржавы таксама адзначыў, што па існуючай практыцы за тыя ці іншыя праблемы прынята вінаваціць урад і губернатараў. Разам з тым, лічыць Аляксандр Лукашэнка, сур'ёзную
долю адказнасці павінны несці і вышэйшыя службовыя асобы,
якія маюць адпаведныя шырокія паўнамоцтвы і статус. У сувязі
з гэтым Прэзідэнт падкрэсліў, што пры адсутнасці дадатнай
дынамікі і вынікаў ім будуць прымацца кадравыя рашэнні.
«Гэта тычыцца ўсіх. У вас яшчэ ёсць квартал для таго, каб
згрупавацца і паказаць адпаведныя вынікі. Калі не, прыйдуць
іншыя людзі, якія павінны гэтым займацца. Таму збірайцеся
разам і дзейнічайце. Калі нехта штосьці не цягне, уносьце неадкладна прапановы. Схавацца за спіну каго б там ні было не
атрымаецца», — заявіў беларускі лідар.
Асобна кіраўнік дзяржавы нагадаў аб ролі Адміністрацыі
Прэзідэнта як палітычнага штаба Прэзідэнта па ажыццяўленні
галоўнага кантролю за работай розных дзяржаўных структур:
«Усе рашэнні мною прыняты. Ваша задача — выразна і адназначна дакладваць, што адбываецца і што будзем рабіць. Не
зацягваючы, не бюракратызуючы ні адзін з працэсаў, не прапускаючы міма ні адной з талковых прапаноў».
Прэзідэнт таксама адзначыў, што далейшай стратэгіі развіцця
Беларусі ў гэтым годзе будуць прысвечаны два важныя мерапрыемствы. Першае — Пасланне Прэзідэнта беларускаму народу і
Нацыянальнаму сходу — і другое, самае галоўнае, — Усебеларускі народны сход, дзе будуць канчаткова з улікам існуючага вопыту
і дасягнутых вынікаў вызначаны задачы на перспектыву.
Як было даложана на нарадзе, нягледзячы на складанасці з
выкананнем паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, па
шэрагу напрамкаў намецілася станоўчая тэндэнцыя. У цэлым
сітуацыя ў эканоміцы Беларусі застаецца кіруемай, забяспечваецца макраэканамічная стабільнасць.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на неабходнасць максімальна выкарыстоўваць існуючыя магчымасці па нарошчванні
экспарту. Пра наяўнасць рэальнай цікавасці да беларускай
прадукцыі ў тым ліку сведчаць вынікі перамоваў Прэзідэнта
з замежнымі лідэрамі, якія нядаўна прайшлі на палях саміту
Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва.
На парадку дня застаецца і задача па павышэнні эфектыўнасці на вытворчасцях, зніжэнні выдаткаў. Кіраўнік дзяржавы
перасцярог ад магчымага жадання выканаць гэты паказчык
за кошт саміх работнікаў у выглядзе звальнення або ўразання
сацпакету. Але разам з гэтым нязменнымі застаюцца патрабаванні да падтрымання працоўнай дысцыпліны і прафесіяналізму
кадраў на ўсіх узроўнях.
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РАДЫЯФОБІІ НЕ ПАДДАЦЦА,
НЕБЯСПЕКУ НЕ ІГНАРАВАЦЬ
На Гомельшчыне разам з
удзельнікамі прэс-тура, прымеркаванага да 30-годдзя катастрофы на ЧАЭС, пабываў
дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Рыгор РАПОТА.

прасторы. Алена АЎЧАРЭНКА, галоўны рэдактар часопіса «Саюзная
дзяржава», гаворыць, што цікавыя
турыстычныя аб'екты расійскія турысты пакуль не ведаюць:
— Гомельшчына для расіян — непазнаная зямля. На жаль, няма агульСваімі ўражаннямі прадстаўнінага рэсурсу з поўнай інфармацыяй
кі расійскіх СМІ, сярод якіх было
пра мясцовыя славутасці. Напрыклад,
некалькі вядомых блогераў, дзяінфармацыю пра Веткаўскі музей сталіліся ў анлайн-рэжыме. Вынікі
раверства трэба збіраць па розных
падводзілі ў самай аўтарытэтнай
крыніцах. Улічваючы цяперашнюю сімедыцынскай установе вобластуацыю з Турцыяй і Егіптам, курсамі
ці — Рэспубліканскім навуковавалют, расіяне паедуць у Волагду і
Дзяржсакратар Саюзнай дзяржавы Рыгор РАПОТА
практычным цэнтры радыяцыйнай з дырэктарам РНПЦ Аляксандрам РАЖКО і намеснікам старшыні Кастраму. А чаму не ў Ветку ці ўніГомельскага аблвыканкама Уладзімірам ПРЫВАЛАВЫМ.
медыцыны і экалогіі чалавека. Рыкальны Тураў, дзе з-пад зямлі растуць
гор Рапота выказаў свае ўражанні
крыжы? Трэба актыўней прасоўваць,
Гомельшчына — найбольш пацярпелы
і спадзяванні:
рэгіён. Досведу ліквідацыі наступстваў рэкламаваць, паказваць і расказваць,
— Важна зразумець, што адбылося
ка
тастрофы такога маштабу ў свеце не што ў вас ёсць цікавае. Віцебскую воб30 гадоў таму і што адбываецца насабы
ло і няма. Пры наведванні РНПЦ пера- ласць расіяне ведаюць дзякуючы «Сламрэч сёння. Што такое радыяцыйнае завянскаму базару», Гомельшчына ж цікабруджванне, якія формы яно мае, як яно канаўся, што грошы Саюзнай дзяржавы вая не ў меншай ступені.
можа распаўсюджвацца і ўплываць на выдаткоўваюцца на развіццё навукі і меЯшчэ адна прапанова расіян здалася
чалавека. Дзе тая мяжа бяспекі, калі трэ- дыцыны недарма. Будзем і далей працавартай увагі дзяржсакратара Саюзнай
ба рабіць пэўныя дзеянні. З аднаго боку, ваць над сумеснымі праграмамі.
Сёння фарміруецца канцэпцыя новай, дзяржавы Рыгора Рапоты. Размова пайважна не паддацца радыяфобіі, а з друпя
тай,
чарнобыльскай праграмы Саюз- шла пра стварэнне музея, які будзе дагога — нельга недаацэньваць небяспеку
най
дзяр
жавы. У ёй будзе закладзены ваць цэласнае ўяўленне пра наступствы
там, дзе яна рэальна існуе. Аказваецца,
чарнобыльскай катастрофы.
нават розныя грыбы па-рознаму рэагу- бюджэт пад спецыфічныя навуковыя да— Гэтая прапанова мае сэнс. Экспазіюць на радыяцыю. Апенькі самыя бяспеч- следаванні, маніторынг, спецыялізавацыя ў Хойніцкім раённым музеі цікавая, але
ную
вы
со
ка
тэх
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ла
гіч
ную
ме
ды
цын
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ныя, а маслякі становяцца атрутай. Цецяяе ёсць чым дапоўніць. Важна не толькі ўрарук з'ядае пупышкі, у якіх назапашваец- дапамогу, развіццё тэлемедыцыны.
Між тым журналісты выказалі пажа- зіць гледача і выціснуць з яго эмоцыі. Ёсць
ца радыяцыя, таму на тэрыторыі побач
сэнс расказваць і пра тое, што адбываецца
з зонай я на паляванне на яго не пайду. данне зрабіць зону адчужэння больш даў гэты момант. Магчыма, трэба развіваць
Усё, пра што нам расказалі спецыялісты ступнай для наведванняў. Тым больш ужо
турызм у гэтай зоне, што таксама будзе
Палескага дзяржаўнага радыяцыйна- існуе маршрут, па якім можна рухацца
са
дзейнічаць знікненню радыяфобіі.
экалагічнага запаведніка, важна ведаць без рызыкі для здароўя. Дарэчы, яны ўвоІрына АСТАШКЕВІЧ. іost@zvіazda.by
не толькі з пункту гледжання радыяцыі, гуле лічаць, што поўдзень Беларусі трэба
Фота аўтара.
але і ўвогуле экалагічнага становішча. «раскручваць» больш актыўна ў інтэрнэт-

 Зялёны горад

ПРЫРОДНЫ ААЗІС
СЯРОД НОВАБУДОЎЛЯЎ
У мікрараёне «Каменная Горка» з'явілася экасцежка

Драчы амаль зніклі
ў Еўропе, у Беларусі
від занесены
ў Чырвоную кнігу.
Але дзіва: дзве
пары рэдкіх птушак
арнітолагі заўважылі
ў ляску на тэрыторыі
прыхода храма
Свяціцеля Мікалая
Японскага.
Сёння на невялікім лапіку
зямлі, дзе раскінуліся лясок
і вадаём, ва ўсю моц віруе
жыццё: шэрыя курапаткі, галубы вялікія, салаўі, дразды,
пеначкі-ценькаўкі, жоўтагаловыя каралькі — папярэдне ар-

нітолагі налічылі некалькі дзясяткаў відаў птушак. Акрамя
іх, тут можна ўбачыць чырвонакніжнага матыля махаона і
рэдкую лекавую расліну чыну чорную. Праект экасцежкі
з'явіўся дзякуючы супрацоўніцтву некамерцыйнай грамадскай арганізацыі «Цэнтр
экалагічных рашэнняў», прыхода храма Свяціцеля Мікалая Японскага Беларускай
Праваслаўнай Царквы і Міністэрства прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага асяроддзя Беларусі.
Экасцежка ўяўляе сабой
кальцавы маршрут, на кропках-прыпынках якога разме-

шчаны інтэрактыўныя стэнды.
На кожным нанесены штрыхкод, які накіроўвае на старонку, дзе можна паслухаць птушыныя галасы і праглядзець
тэматычныя відэа. У канцы
маршруту экскурсанты маюць
магчымасць зрабіць сэлфі на
фоне сцежкі і заадно праверыць свае веды па батаніцы
і заалогіі.
— На невялікім лапіку зямлі гараджане могуць убачыць
як звычайныя, так і рэдкія віды птушак, што вельмі каштоўна, — адзначыў міністр
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Андрэй КАЎХУТА. — Мініс-

тэрства абавязкова будзе
пад трым лі ваць па доб ныя
праекты. На маю думку, да іх
варта прыцягваць мясцовых
жыхароў.
— Мы атрымалі ўнікальны
наглядны даведнік, як чалавек уплывае на навакольнае асяроддзе, — падзяліўся
думкамі захавальнік сцежкі,
протаіерэй, настаяцель храма Павел СЯРДЗЮК. — Спадзяемся, экасцежку не абыдуць увагай і адукацыйныя
ўстановы.
Кацярына РАДЗЮК.
radziuk@zviazda.by



 Вынікі тыдня

МАГЧЫМАСЦІ ЗНОЙДЗЕНЫЯ І СТРАЧАНЫЯ
Адной з самых доўгачаканых падзей мінулага тыдня была сустрэча ў горадзе Доха
(Катар), на якой разглядалася магчымасць замарозкі здабычы нафты найбуйнейшымі вытворцамі ў мэтах павышэння цаны. Брокеры на
фондавых біржах выказвалі з яе нагоды пэўны
аптымізм — перад сустрэчай у нядзелю цэны
на нафту выйшлі на ўзровень, на якім даўно
ўжо не былі, — больш як 43 долары за бараль.
Рост цэн на нафту дапамог бы і беларускаму
бюджэту, паколькі Беларусь прадае за мяжу
сотні пазіцый нафтахіміі, якія ўпалі ў цане ўслед
за самой нафтай. Але цэнтральнай праблемай
сустрэчы і магчымай дамоўленасці былі супярэчнасці паміж пазіцыямі Саудаўскай Аравіі,
якая была гатова замарожваць здабычу, толькі калі гэта зробяць усе асноўныя гульцы на
рынку, і Ірана, які паслядоўна заяўляў, што не
будзе замарожваць здабычу, пакуль не выйдзе
на дасанкцыйны ўзровень здабычы, што зойме
яшчэ шмат месяцаў. У выніку цуду не адбылося,
абодва бакі не адмовіліся ад сваіх раней агучаных пазіцый (Іран нават не стаў удзельнічаць
у сустрэчы), і здзелка па замарозцы здабычы
нафты не была дасягнута. Больш за тое, некаторыя краіны АПЕК, якія ўдзельнічалі ў сустрэчы, вылучылі новыя патрабаванні аб тым,
каб акрамя Ірана здабычу замарозілі і нейкія

іншыя буйныя вытворцы, якія не ўваходзяць у
арганізацыю. Ужо ў першыя хвіліны таргоў панядзелка рынак адрэагаваў падзеннем цаны на
нафту адразу на шэсць працэнтаў.
Вынікі выбараў у парламент у Сірыі аказаліся чаканымі. Нягледзячы на тое, што да
самой ідэі выбараў у ваюючай краіне Захад
паставіўся адмоўна, яны адбыліся, і кааліцыя
«Нацыянальнага адзінства» (якая ўключае кіруючую партыю Баас) атрымала 200 з 250 месцаў у сірыйскім парламенце. Адметна, што выбары прайшлі ў 13 з 15 правінцый краіны, што
гаворыць пра грунтоўнасць улады ў Сірыі.
Для прэзідэнта Бразіліі Дзілмы Русеф насталі чорныя часы. 12 красавіка спецкамісія
бразільскага Кангрэса з удзелам прадстаўнікоў усіх палітычных партый краіны ўхваліла імпічмент прэзідэнту Дзілме Русеф. Спецкамісія паверыла ў тое, што падчас першых прэзідэнцкіх выбараў спадарыня Русеф прыцягвала
незаконнае фінансаванне на сваю выбарчую
кампанію са сродкаў буйной нафтавай кампаніі
Petrobras, старшынёй савета дырэктараў якой
была. У нядзелю пазіцыю спецкамісіі падтрымала і ніжняя палата парламента дзвюма трацінамі галасоў. Наступным крокам з'яўляецца
галасаванне ў Сенаце, дзе спатрэбіцца толькі
простая большасць галасоў.

Як вядома, супрацьстаянне Расіі і Турцыі з
прычыны збітага турэцкай ваеннай авіяцыяй
расійскага бамбардзіроўшчыка ўжо мела сваімі наступствамі мільярды долараў страт у тавараабароце дзвюх краін. На мінулым тыдні намеціўся новы нечаканы паварот, які ў будучыні
можа нанесці ўзаемнаму гандлю дзвюх краін
яшчэ больш моцны ўдар. Прэзідэнт Ірана Хасан Роухані заявіў пра гатоўнасць Ірана стаць
гарантам энергетычнай бяспекі Турцыі, забяспечыўшы усе патрэбы краіны па нафце і
газе. У дадзены момант 60 працэнтаў усяго
спажыванага газу Турцыя купляе ў Расіі, што
прыносіць расійскаму бюджэту вялікія сродкі.
Адзінай надзеяй на захаванне статус-кво для
расійскага экспарту газу з'яўляецца той факт,
што ў Турцыі з Іранам ёсць не меншыя супярэчнасці, чым з Расіяй.
Для беларускай знешняй палітыкі галоўнай падзеяй стаў візіт Прэзідэнта Беларусі
на саміт Арганізацыі ісламскага адзінства.
Сама па сабе гэта арганізацыя яшчэ не раскрыла той патэнцыял, які мог бы ў яе быць,
улічваючы, што складаецца яна з 57 дзяржаў
з насельніцтвам больш як мільярд чалавек. Галоўныя праблемы — дыспрапорцыі, якія ёсць
у яе ўдзельнікаў. Адны з іх з'яўляюцца казачна
багатымі, як Саудаўская Аравія і Катар, ін-

шыя — зусім беднымі, як Сенегал. Вельмі малы ўзаемны гандаль, што заўсёды з'яўляецца
негатыўным фактарам для збліжэння пазіцый.
Вялікая геаграфічная аддаленасць найбуйнейшых па насельніцтве краін — удзельніц арганізацыі. Ёсць шмат супярэчнасцяў наконт
тлумачэння ісламу з пункту гледжання той ці
іншай пануючай плыні, па яго інтэрпрэтацыі
ў асобных краінах. Але галоўным для Беларусі з'яўляецца той факт, што на саміце, які
праводзіцца раз у тры гады, прысутнічаюць
лідары краін-удзельніц, што дае бясцэнныя
магчымасці для асабіс тых перагавораў па
развіцці адносін. Улічваючы шматвектарную
палітыку Беларусі, гэта цудоўная магчымасць
дамовіцца аб новых кірунках супрацоўніцтва і
нарошчванні беларускага экспарту ў сітуацыі,
калі галоўныя рынкі збыту беларускай прадукцыі — Расія і Украіна — па прычыне эканамічных праблем больш не могуць забяспечыць
ранейшыя аб'ёмы збыту беларускай прадукцыі. Аляксандр Лукашэнка правёў паспяховыя
перамовы з вышэйшымі службовымі асобамі
Турцыі, Казахстана, Пакістана, Афганістана,
Катара, Інданезіі і шэрагу іншых краін.
Сяргей КІЗІМА,
доктар палітычных навук



