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• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 

ў жніў ні скла ла 0,1 %.

• Бе ла русь у сту дзе-

ні — лі пе ні 2018 го да па-

вя лі чы ла экс парт та ва-

раў і па слуг у па раў на нні 

з ана ла гіч ным ле таш-

нім пе ры я дам на 18,8 % 

да $23,7 млрд.

• Се зон во сень скіх кір-

ма шоў пач нец ца ў Ві цеб-

скай воб лас ці 15 ве рас ня.

• Звыш сот ні мін чан у 

Дзень го ра да аб мя ня лі 

цы га рэ ты на пры зы.

• Фраг мент шах мат най 

дош кі ча соў Ся рэд ня веч ча 

знай шлі на рас коп ках у гро-

дзен скім Ста рым за мку.
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Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Для та го каб за бяс пе чыць 
зні жэн не ўзроў ню 
дзяр жаў на га доў гу, трэ ба 
тра ціць менш, чым мы 
за раб ля ем. Та му пэў ныя 
да хо ды бюд жэ ту, якія 
не ма юць па ста ян на га 
ха рак та ру, звя за ныя 
з наф та вай кан' юнк ту рай, 
бу дуць на кі роў вац ца на 
па га шэн не дзяр жаў на га 
доў гу. Ёсць пры нам сі тры 
на прам кі для згладж ван ня 
пі ка вых вы плат. Пер шы 
на пра мак — мы ідзём 
на но выя рын кі за па зы чан няў 
з тым, каб част ку гэ та га 
доў гу рэ фі нан са ваць, 
за бяс пе чыў шы пра фі цыт 
бюд жэ ту і не па гар ша ю чы 
якасць фі нан са ван ня 
бюд жэт най сфе ры. Дру гім 
на прам кам мо жа стаць 
па ляп шэн не про фі лю 
са мо га доў гу. Гэ та зна чыць 
пры цяг нен не рэ сур саў 
на больш кам форт ныя 
тэр мі ны па больш 
кам форт ных стаў ках. 
Над гэ тым мы так са ма 
пра цу ем. Трэ ці на пра мак — 
вы пра цоў ка стра тэ гіі, 
якая да зво ліць без даў гоў 
фі нан са ваць дзей насць 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў».
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

П
РА гэ та за явіў Прэ зі дэнт 

на шай кра і ны на цы ры мо ніі 

ад крыц ця XXXІ Між на род на га 

кан грэ са Аса цы я цыі ўдзель ні каў 

кас міч ных па лё таў.

У па чат ку свай го вы ступ лен ня Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў: на кі роў ва ю чы ся на кан-

грэс, ён па ду маў пра тое, што яшчэ, на пэў на, 

ні ко лі — не толь кі ў за ле на цы я наль на га вы ста-

вач на га цэнт ра «Бел экс па», але і ў го ра дзе-ге-

роі Мін ску — не бы ло столь кі ге ро яў. Па вод ле 

яго слоў, вель мі б ха це ла ся, каб з бе ла рус кай 

ста лі цы ўсе ўдзель ні кі з'е ха лі ў доб рым на строі, 

а кан грэс на даў да дат ко вы ім пульс у аса біс тых 

здзяйс нен нях і да сяг нен нях ар га ні за цый.

Прэ зі дэнт па ві таў на бе ла рус кай зям лі ўсіх, 

для ка го за ва я ван не кос ма су ста ла спра вай 

жыц ця. Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, ста год-

дзя мі ча ла век імк нуў ся да зор, а пе ра адо леў 

зям ное пры цяг нен не пяць дзя сят сем га доў та-

му. «Па мер ках раз віц ця цы ві лі за цый — зу сім 

ня даў на, — кан ста та ваў бе ла рус кі лі дар. — Але 

пос пе хі, якіх да бі лі ся спе цы я ліс ты гэ тай га лі ны, 

ураж ва юць».

Прэ зі дэнт да даў, што сён ня ў све це на ліч ва-

ец ца ка ля дзе вя нос та кас міч ных дзяр жаў, ся-

род якіх і Бе ла русь. Пяць сот шэсць дзя сят пяць 

ча ла век узя лі ўдзел у па лё тах, больш за ты ся чу 

спа да рож ні каў кру цяц ца ва кол Зям лі.

«Мы га на рым ся, што ў гіс то рыю кас міч най 

эры ўпі са ны ім ёны і бе ла рус кіх ву чо ных і кас ма-

на ўтаў, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Ве тэ ра ны ар бі таль ных па лё таў Пётр Клі мук, Ула-

дзі мір Ка ва лё нак, удзель нік апош ніх экс пе ды цый 

на Між на род най кас міч най стан цыі Алег На віц-

кі — гэ та на шы зем ля кі, на шы бе ла ру сы, ад да-

ныя сва ёй ра дзі ме, Бе ла ру сі, і дру гой сва ёй ра-

дзі ме, я спа дзя ю ся, Ра сіі, дзе яны час та бы ва юць 

і жы вуць. Бе ла рус кія ка ра ні і ў Але га Ар цем' е ва, 

які ў да дзе ны мо мант зна хо дзіц ца 

на ар бі таль най стан цыі». СТАР. 2

РА ЗАМ СПА СЦІГ НЕМ 
ГЛЫ БІ НІ СУ СВЕ ТУ

Бе ла русь га то вая да ак тыў на га ўдзе лу ў мір ных кас міч ных пра ек тах
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ЗА СТА ЛА СЯ КУ КУ РУ ЗА, 
ТРО ХІ ПРО СА І ГРЭЧ КІ

Ула дзі мір Гра кун лі чыць, што хлеб па кра і не са бра-
ны ў ап ты маль ныя тэх на ла гіч ныя тэр мі ны і без страт.

— Дзярж за каз па хар чо вым збож жы вы ка на-

ны. На сель ніц тва бу дзе з му кой, хле ба бу лач ны мі 

вы ра ба мі. Дэ фі цы ту не прад ба чыц ца. Ня ма ні я кіх 

пад стаў для па вы шэн ня ца ны на хлеб, — ад зна чыў 

на мес нік мі ніст ра.

У сель гас ар га ні за цы ях ужо са бра на 5 млн 250 ты-

сяч тон збож жа. З улі кам участ каў на сель ніц тва, 

фер мер скіх гас па да рак і ча ка на га ва ла зер ня ку-

ку ру зы пла ну ец ца са браць ка ля 7 млн тон збож жа. 

«Аб' ёмы, якія мы не даб ра лі на ка ла са вых збож жа-

вых, бу дуць са бра ныя за кошт ура джаю ку ку ру зы. 

Для гэ та га ад ве дзе на 170 ты сяч гек та раў. Пры ўра-

джай нас ці 76,1 цэнт не ра з гек та ра ча ка ем атры маць 

больш як 1,3 міль ё на тон зер ня ку ку ру-

зы», — дадаў Ула дзі мір Гра кун.

Хар чо вая бяс пе каХар чо вая бяс пе ка  
Бу дзе не менш як 7 млн тон збож жа

Спе цы я ліс ты-аг ра рыі не ча ка юць у нас дэ фі цы ту му кі, та му не ба чаць пры чын для па ве лі чэн ня цэн на хлеб
Ха лод ная вяс на, га ра чы і за суш лі-

вы чэр вень сур' ёз на пад ка рэк та ва-

лі пла ны па ва ла вой вы твор час ці 

збож жа. На мес нік мі ніст ра сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня Ула дзі мір 

ГРА КУН ад зна чыў, што сё ле та ад 

за су хі сур' ёз на па цяр пе лі паў днё-

выя і паўд нё ва-за ход нія рэ гі ё ны 

кра і ны. Але ўсё на вы ха дзе ака за ла-

ся не так дрэн на, як асце ра га лі ся. СТАР. 3


