
Н
а пя рэ дад ні Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ў час ра бо чай су стрэ чы са стар шы нёй 
праў лен ня Бел ка ап са ю за Ва ле ры ем Іва но вым 
рас па ра дзіў ся пе ра гле дзець ра бо ту сіс тэ мы 
спа жыў ка а пе ра цыі ў кра і не. 

Прэ зі дэнт да ру чыў звяр нуць ува гу на штат ар га ні за цый 
Бел ка ап са ю за ў ра ё нах, які павінен ад па вя даць 

ап ты маль най коль кас ці, што, у сваю чар гу, уплы вае 
і на эфек тыў насць ра бо ты ў цэ лым. Кі раў нік дзяр жа вы 
вы зна чыў, што Бел ка ап са юз па ві нен за ста вац ца кан ку рэнт ным, 
бо ў штуч ным утры ман ні на пла ве та кой ар га ні за цыі 
па прос ту ня ма сэн су. 
Які стан і перс пек ты вы спа жы вец кай ка а пе ра цыі 
Бе ла ру сі, вы свят ляў ка рэс пан дэнт «МС».
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стар. 13

СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

На та кую су му пла ну юць 
пад пі саць кант рак ты на V Фо ру ме 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі
(+Пра гра ма 
фо ру ма)

Паў міль яр да до ла раў

Над чым Са вет 
Рэс пуб лі кі бу дзе 
пра ца ваць пад час 
во сень скай се сіі

З но вы мі сі ла мі

На Брэст чы не яб лы каў 
на рых та ва лі ўдвая больш, 
чым ле тась, а на Гро дзен шчы не, 
на ад ва рот, 
зні зі лі 
за куп ку. 
Ча му?

Не бы ва лы ўра джай

Столькі на за па сі лі ка а пе ра та ры 
на поўд ні кра і ны. 
Чым яшчэ 
бу дзем 
ла са вац ца 
зі мой?

230 тон 
ай чын ных ка ву ноў

У Та ла чы не прай шла 
со тая ў гэ тым 
го дзе рэ гіст ра цыя 
но ва на ро джа на га.

Плюс 100!

стар. 16

СЕ ЗОН НА РЫХ ТО ВАК... СЕ ЗОН НА РЫХ ТО ВАК... 
І ЧАС ПЕ РА МЕНІ ЧАС ПЕ РА МЕН

Якая бу ду чы ня ў ай чын най спа жыў ка а пе ра цыі?Якая бу ду чы ня ў ай чын най спа жыў ка а пе ра цыі?

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

стар. 2–4

стар. 2

стар. 14–15

стар. 14–15


