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Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 

мі ністр ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«Цэ на вая сі ту а цыя 
ў кра і не ста біль ная. 
Пра цяг ва ец ца ін тэн сіў ная 
ра бо та з прад пры ем ства мі 
на ту раль ных ма на по лій, прад-
пры ем ства мі-да мі нан та мі. 
Сён ня ў ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн на ту раль ныя ма на по ліі 
ўно сяць уклад у па ме ры 
1,04 % з 2,5 % ін фля цыі, 
атры ма най за пер шы 
квар тал. Сва бод ны ры нак, 
або прад пры ем ствы, якія 
пра цу юць у кан ку рэнт ным 
ася род дзі, зра бі лі ўклад у 
1,46 %. Уклю чэн не ў пе ра лік 
да мі нан таў дае пра ва 
ўста наў лі ваць цэ на вае 
рэ гу ля ван не іх ра бо ты ў 
ад па вед нас ці з За ко нам 
«Аб цэ на ўтва рэн ні». 
Сва бод ны ры нак пра цуе, мы 
не ўмеш ва ем ся ў змя нен не 
цэн. Тут дзей ні ча юць 
кан ку рэнт ныя ўмо вы. 
Коль касць прад пры ем стваў, 
пра па на ва ная пра дук цыя 
ства ра юць сі ту а цыю 
спа бор ніц тва. Ні ад но 
прад пры ем ства не па вы шае 
цэ ны не аб грун та ва на».
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У Бе ла ру сі пра хо дзіць Ты дзень ле су. Як па ве да міў мі ністр 
ляс ной гас па дар кі Ві таль Дрож жа, пад час яго пла ну ец ца 
па са дзіць 18 міль ё наў дрэў. Но выя ля сы пад час ак цыі мяр ку ец ца 
ства рыць на пло шчы звыш 3,7 тысячы гек та раў. 
У па са дцы ля соў пры ма юць удзел дэ пу та ты, прад стаў ні кі 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, кант роль ных ве дам стваў, 

біз не су, гра мад скіх аб' яд нан няў, срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
Вось і ў Гра баў скім ляс ніц тве Го мель ска га ляс га са су пра цоў ні кі 
ўпраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз 
па Го мель скай воб лас ці па са дзі лі гай з са джан цаў бя ро зы, 
клё на і са сны. Агуль ная пло шча на са джэн няў скла ла 
4,9 гек та ра.
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Ва ле рый ГУСЬ КОЎ — ву чо ны з су свет ным 

іме нем, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, 

з'яў ля ец ца спе цы я ліс там у га лі не ма шы на бу-

да ван ня і тэх ні кі спе цы яль на га пры зна чэн ня. 

На сва ім ця пе раш нім пра цоў ным мес цы — 

ка фед ры «Трак та ры» ў БНТУ — пра цуе з 

1963 го да.

Ка лі я па тэ ле фа на ва ла Ва ле рыю Ула дзі мі ра-
ві чу і пад час раз мо вы па ці ка ві ла ся, як яму 
ўда ец ца за ста вац ца ў та кой доб рай фі зіч най 
і твор чай фор ме, той, ні на се кун ду не за ду-

маў шы ся, ад ка заў: «Усі мі пос пе ха мі я аба-

вя за ны сва ёй жон цы». Ці шмат зной дзец ца 

муж чын, здоль ных вы ма віць та кую фра зу? 

Муж чын, якія ад бы лі ся і ў сва ёй пра фе сіі, і 

ў сям'і? Мы су стрэ лі ся з Ва ле ры ем Ула дзі мі-

ра ві чам, каб пагутарыць з ім — і не столь кі 

пра на ву ку, коль кі пра жыц цё. У тым лі ку 

пра тое, якія ўзлё ты яно нам рых туе і праз 

якія тра ге дыі ча сам зму шае прай сці. Фраг-

мен ты на шай раз мо вы — у гэ тым 
ар ты ку ле...

50+50+  

86-га до вы пра фе сар у га лі не ма шы на бу да ван ня 
на пен сію яшчэ не збі ра ец ца...

«УСІ МІ ПОС ПЕ ХА МІ 
Я АБА ВЯ ЗА НЫ ЖОН ЦЫ»

Удзель ні кі ак цыі  —Удзель ні кі ак цыі  —

Сяр гей Сяр гей ШАЎ ЦОЎШАЎ ЦОЎ  

і Іван і Іван СЫ САСЫ СА..

СТАР. 4
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ПА СА ДЗІ ПА СА ДЗІ 
ГАЙ...ГАЙ...
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За се я нае по ле ку ку ру зы, пла ны па вы ра бе ві на і про да жах бе ла-
рус ка-мал даў скіх тра лей бу саў у Еў ра са юз — тра ды цый на ба га-
тым на вы ні кі і но выя за да чы ака заў ся ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў гэ тыя дні ў Кі шы нёў.

Учо ра ад бы ла ся су стрэ ча кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы і прэм'-
ер-мі ніст ра Мал до вы Паў ла Фі лі па. Ба кі да мо ві лі ся, што Бе ла русь 
да па мо жа Мал до ве ў кад ра вай сфе ры па тэх ніч ных спе цы яль нас цях, 
а так са ма па бу дуе по бач з Кі шы нё вам ма лоч на та вар ны комп лекс на 
асно ве бе ла рус кіх тэх на ло гій. У сваю чар гу мал даў скі прэм' ер за явіў, 
што бе ла рус ка-мал даў скія тра лей бу сы пла ну юць па стаў ляць у Еў ра-
са юз без мыт ных збо раў, што так са ма з'яўляецца перс пек-
тыў ным кі ру н кам су пра цоў ніц тва.

БЕ ЛА РУС КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ — БЕ ЛА РУС КІЯ ТЭХ НА ЛО ГІІ — 
ДЛЯ СЯБ РОЎДЛЯ СЯБ РОЎ

СТАР. 2Падчас су стрэ чы кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы 
з прэм' ер-мі ніст рам Мал до вы Паў лам Фі лі пам.


