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Мі ну лы год быў на сы ча ны як 
доб ры мі, так і страш ны мі па дзея-
мі. На шчас це, апош нія — тэ рак-
ты, кру шэн ні са ма лё таў, уз бро е-
ныя су тык нен ні — ад бы ва лі ся не 
ў на шай кра і не. Але ж сён ня, ка лі 
свет пе ра тва рыў ся ў «гла баль ную 
вёс ку», тра ге дыя ў ін шай дзяр жа-
ве ўспры ма ец ца вель мі бліз ка да 
сэр ца, пры му шае за ду мац ца — а ці 
не зда рыц ца та кое і ў нас? Дум кі-
дум ка мі, а год за кан чва ец ца. Па ра 
пад вес ці вы ні кі — якім жа ён быў 
для на шай кра і ны?

У 2015-м, ня гле дзя чы на цяж кас ці 
ў эка но мі цы, у нас бы ло шмат да сяг-
нен няў, пры чым у роз ных сфе рах — 
ад са цы яль най да знеш не эка на міч-
най. Да вай це па гля дзім, чым жы ла 
кра і на ў ады хо дзя чым го дзе.

СІМ ВА ЛЫ МІ РУ
На на шу дзяр жа ву ста лі іна чай гля дзець у 

све це. Так, са праў ды, мы і ра ней бы лі вя до-
мы мі за мя жой — спар тыў ны мі да сяг нен ня-
мі, чыс ты мі га ра да мі, гас цін нас цю, але ця пер 
наз вы «Бе ла русь» і «Мінск» гу чаць ужо 
зу сім па-ін ша му. Гэ та не толь кі дзяр жа ва 
і яе ста лі ца, гэ та сім ва лы мі ру, доб ра су-
сед ства і шчы ра га імк нен ня да па маг чы. 
На ша кра і на пра па на ва ла ба кам кан флік-
ту ва Укра і не сваю пля цоў ку для пе ра моў. 
12 лю та га 2015 года ў Мінск пры еха лі 
лі да ры Гер ма ніі, Фран цыі, Ра сіі і Укра і ны. 
15 га дзін яны пра вя лі ў аб мер ка ван ні 
шля хоў вы ра шэн ня ўкра ін ска га кры зі су.

Уся го кан такт ная гру па па Укра і не су-
стра ка ла ся ў на шай ста лі цы больш за 
20 ра зоў, су стрэ чы бу дуць ар га ні зоў вац-
ца і на да лей. Дзя ку ю чы ім вай на на паў-
днё вым ус хо дзе су сед няй кра і ны пай шла 
на спад.

На са мі це Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На-
цый па ўстой лі вым раз віц ці Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі ў сва ім вы ступ лен ні так са ма зра біў 
ак цэнт на не маг чы мас ці ўстой лі ва га раз-
віц ця без мі ру і бяс пе кі.

ВЫ БА РЫ АД БЫ ЛІ СЯ
Са май важ най унут ра най па дзе яй 

ле тась ста лі прэ зі дэнц кія вы ба ры. Цэнт-
раль ная ка мі сія па вы ба рах і пра вя дзен ні 
рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў за рэ гіст-
ра ва ла 8 іні цы я тыў ных груп па тэн цы яль-
ных кан ды да таў, у вы ні ку не аб ход ныя 
100 ты сяч га ла соў на збі ра лі ча ты ры з іх, 
ад па вед на, на вы ба рах бы ло ча ты ры кан-
ды да ты на пост прэ зі дэн та.

Кам па нія пра хо дзі ла спа кой на — гэ та ад-
зна чаў і бе ла рус кі Цэнт рвы бар кам, і між на-
род ныя на зі раль ні кі. Кан ды да там бы лі га ран-
та ва ны роў ныя маг чы мас ці вя дзен ня агі та цыі, 
да ня сен ня сва ёй пе рад вы бар най кам па ніі да 
вы бар шчы каў. У вы ні ку вы ба ры ад бы лі ся ў 
адзін тур 11 каст рыч ні ка. Яў ка вы бар шчы-
каў скла ла 87,2%, да тэр мі но ва пра га ла са ва-
лі звыш 36% гра ма дзян. Пе ра мог Аляк сандр 
Лу ка шэн ка з 83,49% га ла соў.

ПА ЦЯП ЛЕН НЕ 
Ў СТА СУН КАХ З ЗА ХА ДАМ

Кра і ны За ха ду на рэш це па ча лі больш 
аб' ек тыў на ста віц ца да на шай дзяр жа вы. У 
ады хо дзя чым го дзе Мінск на ве да лі дэ ле га цыі 
Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, кра ін Еў ра пей ска-
га са ю за. Усе яны вы каз ва лі за ці каў ле насць 
у раз віц ці ста сун каў з Бе ла рус сю. Па доб нае 
па цяп лен не ў ад но сі нах на зі ра ла ся і ў пе ры яд 

Чым за пом ніў ся 2015 год для кра і ны?
СТАЎ КА НА МІР І НО ВЫЯ ПРА ЕК ТЫ

Яшчэ ад на ці ка вая па дзея мі ну ла га 
го да — ак цыя «Ся мей нае чы тан не». Яна 
стар та ва ла ўво сень — як пра цяг твор ча-
га пра ек та «Ле та з доб рай кні гай». За-
сна валь ні кі ак цыі — Мі ніс тэр ства ін фар-
ма цыі, Бе ла рус кі са юз жан чын, Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Вы да вец кі дом 
«Звяз да». Да ўдзе лу ў рэс пуб лі кан скай 
ак цыі «Ся мей нае чы тан не» за про ша ны 
аб лас ныя і ра ён ныя вы ка наў чыя ка мі тэ-
ты, біб лі я тэ кі, Са юз пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі, дзяр жаў ныя і пры ват ныя кніж ныя 
вы да вец твы.

Пля цоў кай ак цыі з'яў ля юц ца кні гар ні, 
біб лі я тэ кі, шко лы кра і ны. Пісь мен ні кі 
Бе ла ру сі пра вя дуць прэ зен та цыі сва іх 
кніг, аў то граф-се сіі, пры муць удзел у 
кніж ных кір ма шах, фес ты ва лях ся мей-
на га чы тан ня, кніж ных ма ра фо нах.

Як ду ма юць лю дзі?
Дня мі Ін фар ма цый на-ана лі тыч ны цэнтр пры Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та аб на ро да ваў 

звест кі са цы я ла гіч на га апы тан ня, пра ве дзе на га ў пер шай па ло ве снеж ня. Тэ ма апы тан-
ня — га лоў ныя па дзеі мі ну ла га го да.

Згод на з апуб лі ка ва най ін фар ма цы яй, ка ля 54% жы ха роў на шай кра і ны лі чаць прэ зі-
дэнц кія вы ба ры га лоў най па дзе яй ады хо дзя ча га го да.

Па ка заль на, што гэ та бы ло ад кры тае апы тан не, г. зн. у пы тан нях не бы ло ва ры ян таў 
ад ка зу: лю дзі са мі ўзгад ва лі тыя ці ін шыя мо ман ты і да ты з жыц ця кра і ны за 2015 год.

У лі ку знач ных па дзей гра ма дзя не на зы ва лі пе ра мо вы кан такт най гру пы па Укра і не ў 
Мін ску (5%), свят ка ван не 70-год дзя Пе ра мо гі, бу даў ніц тва Аст ра вец кай АЭС, а так са ма 
вы ступ лен не кі раў ні ка дзяр жа вы на са мі це ААН. Ацэнь ва ю чы ха рак тар змен, якія ад бы лі ся 
за год у дзяр жа ве, боль шасць жы ха роў ад зна чы лі, што ў ады хо дзя чым го дзе сі ту а цыя ў 
кра і не ста ла больш спа кой най (23%) або за ста ла ся ста біль най (42%). Раз гля да ю чы ста-
но ві шча ў све це, бе ла ру сы пры трым лі ва юц ца ін шай дум кі: пе ра важ ная боль шасць (80%) 
лі чаць, што за год сі ту а цыя ста ла больш на пру жа най.

прэ зі дэнц кіх вы ба раў 2010 го да, але на гэ-
ты раз еў ра пей скія кра і ны па вя лі ся бе больш 
кан струк тыў на пас ля пад вя дзен ня вы ні каў вы-
ба раў. Спа чат ку бы ло аб' яў ле на аб маг чы май 
за ма роз цы санк цый у да чы нен ні да на шай 
кра і ны, пас ля яны бы лі ўво гу ле ад ме не ны.

Плён на раз ві ва лі ся ста сун кі з Еў ра пей скім 
са юзам і ў пла не спра шчэн ня ві за ва га рэ жы-
му. Пра ад па вед ны на мер за явіў яшчэ ў 2013 
го дзе мі ністр за меж ных спраў на шай кра і ны 
Ула дзі мір Ма кей. Пра ца ў гэ тым кі рун ку па-
ча ла да ваць вы ні кі. У па чат ку снеж ня ста ла 
вя до ма: Бе ла русь і Еў ра са юз пад рых та ва лі 
да пад пі сан ня па гад нен не аб спра шчэн ні ві-
за ва га рэ жы му.

ЗА ПРА ЦА ВАЎ ЕА ЭС
Яшчэ ад на важ ная па дзея ады хо дзя ча га 

го да ты чыц ца ўдзе лу Бе ла ру сі ў буй ным ін тэ-
гра цый ным аб' яд нан ні ма це ры ка — Еў ра зій-
скім эка на міч ным са ю зе. З 1 сту дзе ня 2015 
го да ён па чаў сваю ра бо ту. На пра ця гу го да 
да яго да лу чы лі ся Ар ме нія і Кыр гыз стан. Па-
гад нен не аб ства рэн ні сва бод най эка на міч най 
зо ны ўжо пад пі са на з В'ет на мам. За ці каў ле-
ны ў за клю чэн ні та ко га па гад нен ня з ЕА ЭС 
Егі пет, Із ра іль, Кі тай, Сі рыя, Іар да нія, Ту ніс, 
Зім баб ве, Па кі стан, Ман го лія, Ал ба нія, Кі тай, 
Ін дыя, Іран і Еў ра пей скі са юз.

ЕА ЭС мае на мэ це перш за ўсё эка на міч-
нае су пра цоў ніц тва. Ужо сён ня па між кра і на-
мі-ўдзель ні ца мі зня ты мыт ныя бар' е ры, спро-
шча ны рэ жым вя дзен ня біз не су.

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ Ў ДЗЯ ЦЕЙ
У са цы яль ным пла не нель га не ска заць 

пра так зва ны ма ця рын скі ка пі тал, які з'я віў-
ся 1 сту дзе ня 2015 го да. Так, ка лі ў пе ры яд з 
1 сту дзе ня 2015 го да па 31 снеж ня 2019-га у 
сям'і з'яў ля ец ца трэ цяе, чац вёр тае і на ступ-
нае дзі ця, дзяр жа ва за ліч вае на спе цы яль-
на ад кры ты для яго ра ху нак у Бе ла рус бан ку 
10 ты сяч до ла раў. Да та го ча су, па куль дзі ця ці 
не споў ніц ца 18 га доў, гэ тыя гро шы бу дуць ля-
жаць у бан ку і на за па шваць пра цэн ты. Зняць 
іх ра ней за тэр мін нель га, адзі нае вы клю чэн не 
— плат нае ля чэн не. Пас ля на ступ лен ня паў-
на лец ця дзі ця ці па тра ціць гэ тую су му мож на 
бу дзе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў, на аду-
ка цыю, на ля чэн не або на пен сій ныя збе ра-
жэн ні для ма мы.

НО ВАЕ НАФ ТА ВАЕ 
РА ДО ВІ ШЧА

Но вы год кра і на су стра кае з но вым наф та-
вым ра до ві шчам, якое атры ма ла наз ву Ша ці-
лаў скае. Яно раз ме шча на ў Пры пяц кім пра гі-
не на тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці. Згод на 
з па пя рэд ні мі раз лі ка мі, яго за па сы мо гуць 
склас ці ка ля 350 ты сяч тон, а гэ та пя тая част ка 
ад што га до ва га аб' ёму зда бы чы наф ты ў нас.

У вы ні ку пра ве дзе ных вы пра ба ван няў 
атры ма ны пры то кі вы са ка я кас най свет ла-зя-
лё най лёг кай ніз ка сяр ніс тай наф ты. Су мар-
ныя пра гноз ныя рэ сур сы ацэ не ны ге о ла га мі 
Мінп ры ро ды ў 850 ты сяч тон, зда бы ча мо жа 
склас ці ка ля 350 ты сяч тон кош там больш за 
200 млн до ла раў. Больш дак лад ныя ліч бы бу-
дуць вы зна ча ны паз ней.

ТЫЯ, ХТО АФІ ЦЫЙ НА 
НЕ ПРА ЦУЕ, БУ ДУЦЬ 
ПЛА ЦІЦЬ ПА ДА ТАК

Прэ зі дэнт пад пі саў Дэ крэт «Аб па пя рэ-
джан ні са цы яль на га ўтры ман ства». Да ку-
мент вы зна чае, што пра ца здоль ныя гра ма-
дзя не на шай кра і ны ў вы пад ку, ка лі яны не 

ўдзель ні ча юць у фі нан са ван ні дзяр жаў ных 
вы дат каў больш за 183 дні, аба вя за ны за-
пла ціць па да так. Яго су ма роў ная 20 ба за вым 
ве лі чы ням. Ад па да тку вы зва ля ец ца шэ раг 
ка тэ го рый гра ма дзян, та кіх як ін ва лі ды, пен-
сі я не ры, дзе ці да 18 га доў, сту дэн ты... Ка лі ж 
ча ла век бу дзе ўхі ляц ца ад вы пла ты па да тку, 
то яму па гра жае да дат ко ва штраф або ад мі-
ніст ра цый ны арышт.

МОСТ ПА МІЖ 
ЗА ХА ДАМ І ЎС ХО ДАМ

Бе ла русь ста ла част кай пра ек та Вя лі ка га 
шаў ко ва га шля ху. У рам ках кі тай скай стра тэ-
гіч най пра гра мы «Эка на міч ны по яс Шаў ко ва га 
шля ху» рас пра цоў ва ец ца шэ раг пра ек таў мар-
скіх і су ха пут ных шля хоў па між Еў ро пай і Кі та ем 
пад агуль най наз вай Но вы шаў ко вы шлях.

Га лоў ная мэ та ам бі цы ёз на га пра ек та Кі тая 
— не толь кі сты му ля ваць унут ра нае раз віц цё 
вя лі кай кра і ны, але і раз ві ваць уза е ма вы гад-
ныя ад но сі ны з дзяр жа ва мі Еў ра зіі. Бе ла русь 
на гэ тым марш ру це мож на лі чыць клю ча вой 
пля цоў кай. Геа гра фіч нае ста но ві шча на шай 
кра і ны — як раз па ся рэ дзі не Шаў ко ва га шля ху. 
З та кім вы гад ным раз мя шчэн нем мы ад на-
ча со ва «гля дзім» на Ус ход і на За хад. На ша 
кра і на — акно ў Еў ро пу з ад на го бо ку, з дру-
го га — пры цяг нен не еў ра пей скіх ка пі та лаў і 
тэх на ло гій на Ус ход. У Кі таі спа дзя юц ца, што 
Бе ла русь бу дзе ады гры ваць ро лю пля цоў кі, 
якая злу чае Ус ход і За хад. Ві зіт стар шы ні КНР 
Сі Цзінь пі на, які ад быў ся ў маі, — рэ аль нае 
па цвер джан не гэ тых спа дзя ван няў.

НО БЕЛЬ НАШ
Гра ма дзян ка на шай кра і ны Свят ла на Алек сі е-

віч атры ма ла Но бе леў скую прэ мію па лі та ра ту ры. 
Прэ мія пры су джа на «за шмат га ло сую твор часць 
— пом нік па ку ты і муж нас ці ў наш час».

Свят ла на Алек сі е віч ужо на зы ва ла ся бук-
ме ке ра мі як ад на з прэ тэн дэн так на Но бе-
леў скую прэ мію ў 2013 го дзе. Але ў той год 
узна га ро ду атры ма ла ка над ская пісь мен ні ца 
Эліс Ман ро. У 2015 го дзе кан ку рэн цыю бе ла-
рус кай пісь мен ні цы, па вер сіі бук ме кер скай 
кан то ры Lаdbrоkеs, скла лі Ха ру кі Му ра ка мі 
(Япо нія), Нгу гі Ва Тхі ён га (Ке нія), Джойс Кэ рал 

Оўтс (ЗША), Юн Фо се (Нар ве гія), Фі ліп 
Рот (ЗША).

НО ВЫЯ ГРО ШЫ
Кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў Указ №450 

«Аб пра вя дзен ні дэ на мі на цыі афі цый най 
гра шо вай адзін кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
Да ку мент па ста наў ляе, што дэ на мі на цыя 
бу дзе пра ве дзе на 1 лі пе ня 2016 го да. Яна 
за ме ніць банк но ты ўзо ру 2000 го да на 
гра шо выя зна кі ўзо ру 2009 го да ў вы-
гля дзе банк нот і ма нет. «Ста рыя» гро шы 
бу дуць су ад но сіц ца з но вы мі на ступ ным 
чы нам: сён няш нія 10 ты сяч руб лёў роў-
ныя 1 руб лю.

Уся го 1 лі пе ня бу дзе вы пу шча на ў зва-
рот сем на мі на лаў банк нот (5, 10, 20, 50, 
100, 200, 500) і во сем на мі на лаў ма нет 
— 1, 2, 5, 10, 20, 50 ка пе ек, а так са ма 
1 і 2 руб лі.

70 ГА ДОЎ ПЕ РА МО ГІ
Ады хо дзя чы год за пом ніў ся і шэ ра гам 

ме ра пры ем стваў, пры све ча ных свят ка-
ван ню 70-й га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не. У ва ен ным па ра дзе 
9 мая пры ня лі ўдзел сот ні адзі нак тэх ні кі, 
больш за 5 ты сяч вай скоў цаў, сот ні ты сяч 
гле да чоў.

Упер шы ню на па ра дзе бы лі па ка за ны 
най ноў шыя ай чын ныя сіс тэ мы зал па ва га 

агню «Па ла нез». Рэ ак тыў ныя сіс тэ мы вя лі кай 
да лё кас ці ство ра ны ар га ні за цы я мі аба рон на га 
сек та ра эка но мі кі на шай кра і ны і ад па вя да юць 
най леп шым су свет ным ана лагам. Кож ная ба-
я вая ма шы на «Па ла не за» мо жа ад на ча со ва 
на нес ці кроп ка вы ўдар па вась мі мі шэ нях на 
ад лег лас ці больш за 200 кі ла мет раў.

СПАР ТЫЎ НЫЯ 
АРЫ ЕН ЦІ РЫ

За пом ніў ся гэ ты год і дзя ку ю чы двум спар-
тыў ным ме ра пры ем ствам су свет на га маш та-
бу, што прай шлі ў на шай кра і не. З 17 па 24 
лю та га ад быў ся чэм пі я нат све ту ся род юна коў 
і юні ё раў па бія тло не. Га лоў най пля цоў кай спа-
бор ніц тваў ста ла сла ву тая спар тыў ная ба за — 
Рэс пуб лі кан скі цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі 
па зі мо вых ві дах спор ту «Раў бі чы», дзе зна хо-
дзіц ца адзін з най леп шых у све це бія тлон ных 
комп лек саў. Чэм пі я нат па тра ды цыі ўклю чаў 
два асоб ныя за лі кі: ся род юні ё раў і юні ё рак 
(ва ўзрос це 19-21 год) і ся род юна коў і дзяў чат 
(ма ла дзей шых за 19 га доў).

З 17 па 25 кра са ві ка Бе ла русь пра вя ла 
чэм пі я нат све ту па фут за ле. Мат чы пра хо-
дзі лі ў пя ці га ра дах кра і ны: у Мін ску, Брэс це, 
Пін ску, Ба ры са ве, Ма ла дзеч не. Упер шы ню за 
20 га доў пла не тар ны тур нір вяр нуў ся з кра ін 
Ла цін скай Аме ры кі ў Еў ро пу.

Яшчэ ад на знач ная па дзея — на ша бія тла-
ніст ка Да р'я До мра ча ва атры ма ла га лоў ны 
тра фей бія тлон на га го да — Вя лі кі хрус таль ны 
гло бус. У кар' е ры До мра ча вай гэ та пер шая 
та кая ўзна га ро да. Да гэ та га яна шэсць ра зоў 
за пар зай ма ла мес цы ў пер шай дзя сят цы.

Чым яшчэ за пом ніў ся ады хо дзя чы год у 
спар тыў ным пла не? На ту раль на, пер шай у 
гіс то рыі пе ра мо гай на шай ха кей най ка ман ды 
над ка ман дай ЗША.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.


