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«РА МАН ТЫЧ НЫЯ РУ І НЫ» ГАЛЬ ШАН«РА МАН ТЫЧ НЫЯ РУ І НЫ» ГАЛЬ ШАН

Да та кой вы сно вы прый шлі прад стаў ні кі мі ніс-
тэр стваў ганд лю і аду ка цыі, «Бел легп ра ма» і 
Бел ка ап са ю за, на вед ва ю чы ганд лё выя кроп кі 
ў Мін ску і Стоўб цах. Чы ноў ні кі па гу та ры лі з 
пра даў ца мі і вы твор ца мі і па ці ка ві лі ся, ча го 
не ха пае па куп ні кам.

У ста ліч ным ГУ Ме вы бар паў ся дзён на га школь-
на га адзен ня і кан цы ляр скіх та ва раў са праў ды 
ўраж вае. Сот ні ма дэ ляў школь най фор мы ад бе-
ла рус кіх вы твор цаў, дзя сят кі ва ры я цый кам бі на-
ван ня стро яў для хлоп чы каў і дзяў чат. А ад ка ля ро-
вай га мы хлап чу ко вых ка шуль лі та раль на ў ва чах 

міг ціць. Не дзі ва, што на ват ра ні цай 
буд на га дня тут на зі ра ец ца на плыў 
па куп ні коў.

Ся род іх за ўва жаю ба бу лю, ма ці 
і дзяў чын ку-школь ні цу, якія з ці ка-
вас цю вы бі ра юць дзя во чыя ка шу лі. 
Сям'я пры еха ла сю ды па спра вах 
з Ра га чо ва, пры чым яны да шко лы 
ўжо за ку пі лі ся до ма. Па іх сло вах, 
асар ты мент тут не знач на ад роз ні-
ва ец ца ад мяс цо ва га, ды і цэ ны — 
так са ма.

Між тым, су пра цоў ні кі ГУ Ма ад-
зна ча юць, што, ня гле дзя чы на шы ро-
кі вы бар, ча сам па да браць строй для 
школь ні ка бы вае скла да на.

— Дзе ці ця пер роз ныя. Бы ва юць 
поў нень кія і ніз кія, бы ва юць ху дзень-
кія і вы со кія. Але пры не аб ход нас ці 
мы пад га ня ем адзен не пад 
дзі ця.

Да ву чо бы га то вы!Да ву чо бы га то вы!  ��

«АСАР ТЫ МЕНТ ШКОЛЬ НЫХ 
ТА ВА РАЎ ЗА НАД ТА ШЫ РО КІ — 

ПА КУП НІ КУ СКЛА ДА НА ЗРА БІЦЬ ВЫ БАР»

Ула дзi мiр ДВОР НIК, стар шы ня 
Го мель ска га абл вы кан ка ма:

«До ля рас хо даў на аду ка цыю 
ў бюд жэ це Го мель скай воб лас цi 
скла дае ка ля 25%. Так са ма абл вы-
кан кам пры пер шай маг чы мас цi 
ад шук вае да дат ко выя фi нан са-
выя рэ сур сы для пад трым кi гэ тай 
сфе ры. У пры ват нас цi, сё ле та мэ-
та вым пры зна чэн нем упраў лен ня 
аду ка цыi бы ло да дат ко ва вы дзе ле-
на Br18 млрд на пад рых тоў ку да 
но ва га на ву чаль на га го да школь-
ных аў то бу саў. Пер ша рад ная за-
да ча ор га наў мяс цо вай ула ды — 
ства рыць на шым дзе цям умо вы 
для атры ман ня паў на вар тас най 
аду ка цыi не за леж на ад мяс цо вас-
цi, у якой яны пра жы ва юць. Ся род 
пры яры тэ таў у сфе ры аду ка цыi 
трэ ба ад зна чыць i бяс пе ку зна хо-
джан ня дзя цей у шко ле. Баць кi 
па вiн ны быць спа кой ны мi, пе ра-
даў шы дзя цей у шко лу, — i за iх 
зда роўе, i за якасць вы кла дан ня».
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На двор'еНа двор'е  ��

АПОШ НІЯ ДНІ 
ЦЯП ЛА

Гэ ты мі дня мі на двор'е ў Бе ла-
ру сі бу дзе вы зна чац ца віль гот-
ны мі і ня ўстой лі вы мі па вет ра ны-
мі ма са мі, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Та кім чы нам, у аў то рак па паўд-
нё вай па ло ве кра і ны прой дуць ка-
рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі 
на валь ні цы. У паў ноч ных рэ гі ё нах 
апад каў не прад ба чыц ца ўво гу ле. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 16-21 
цяп ла, у Брэсц кай воб лас ці да 23 
гра ду саў. У се ра ду і чац вер мес-
ца мі бу дзе іс ці не вя лі кі дождж, а ў 
асоб ных ра ё нах уна чы ту ман. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад плюс 5 
да 12, удзень — 16-23 цяп ла. 

З пят ні цы па ня дзе лю агуль ны 
тэм пе ра тур ны фон у на шай кра і-
не на ват па вя лі чыц ца. Ка рот ка ча-
со выя даж джы ча ка юц ца толь кі ў 
асоб ных ра ё нах, а ўна чы і ра ні цай 
сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы па вя лі чыц ца да 6-13 гра ду-
саў, а ўдзень ста не 18-25 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ
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«КУ РОРТ НАЕ» НА ДВОР'Е ЗА ХА ВА ЕЦ ЦА НА ЎКРА ІН СКІХ МО РАХ 
ДА ЛІС ТА ПА ДА

Спры яль нае для ад па чын ку на двор'е ўтры ма ец ца на ўкра ін скіх ку рор тах прак тыч на ўсю во сень. Пра 
гэ та па ве да мі лі ў ад дзе ле клі ма тыч ных да сле да ван няў і доў га тэр мі но вых пра гно заў на двор'я Укра ін ска-
га на ву ко ва-да след ча га ме тэа ра ла гіч на га ін сты ту та На цы я наль най ака дэ міі на вук Укра і ны. Так, па вод ле 
пра гно заў, сё ле та на ўкра ін скіх мо рах мож на бу дзе ад па чы ваць і ў дру гой па ло ве каст рыч ні ка, і на ват у 
ліс та па дзе. Не вя лі кае па ха ла дан не ча ка ец ца ў ся рэ дзі не ве рас ня.

НЯ ВЫ ДА ДЗЕ НЫЯ КНІ ГІ СЭ ЛІН ДЖЭ РА БУ ДУЦЬ АПУБ ЛІ КА ВА НЫ Ў ЗША
Ня вы да дзе ныя кні гі вя до ма га аме ры кан ска га пісь мен ні ка Джэ ра ма Дэ ві да 

Сэ лін джэ ра, на пі са ныя ім у га ды пус тэль ніц тва, бу дуць апуб лі ка ва ны ў ЗША, пе-
ра да юць ін фар ма генц твы. Пра не вя до мыя ра ней кні гі пісь мен ні ка ста ла вя до ма 
дзя ку ю чы бі ёг ра фам Сэ лін джэ ра — аме ры кан ска му пісь мен ні ку Дэ ві ду Шылд су 
і га лі вуд ска му сцэ на рыс ту Шэй ну Са лер на. Ся род іх — гіс то рыя га лоў на га ге роя 
ра ма на «Над прор вай у жы це» Хол дэ на Ко лен філ да і яго сям'і, не апуб лі ка ва ная 
апо весць «Апош ні і леп шы з Пі тэр Пэ наў», апа вя дан ні пра сям'ю вун дэр кін даў 
Глас і кні га пра Дру гую су свет ную вай ну, на пі са ная на асно ве аса біс тых пе ра-
жы ван няў аў та ра.

Аме ры кан скі пісь мен нік Джэ рам Сэ лін джэр пас ля 1965 го да пе ра стаў дру ка ваць свае но выя тво ры, 
ад да ючы пе ра ва гу пі саць «для ся бе». Яго апош няя апуб лі ка ва ная пра ца — апо весць «16-ы дзень Хэп-
вор та 1924». Сэ лін джэр на клаў за ба ро ну на пе ра вы дан не ран ніх тво раў і спы ніў не каль кі спро баў вы даць 
яго ліс ты.

У ЧЭ ХІІ НА МІ ТЫН ГАХ СУ ПРАЦЬ ЦЫ ГАН ЗА ТРЫ МА ЛІ 75 ЧА ЛА ВЕК
У Чэ хіі пад час ак цый пра тэс ту за па ру шэн ні гра мад ска га па рад ку і не пад па рад ка ван не па лі цыі бы ло 

за тры ма на 75 ча ла век, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. У ся мі чэш скіх га ра дах прай шлі ак цыі пра тэс ту 
су праць цы ган — ак ты віс ты вы сту пі лі з па тра ба ван нем вы се ліць цы ган-
скае на сель ніц тва з кра і ны. У Аст ра ве, на паў ноч ным ус хо дзе рэс пуб лі кі, 
ка ля 600 ча ла век па ча лі за кід ваць па лі цыю ка мя ня мі, за тры ма на 60 мі-
тын гоў цаў. У Пльзе не на ву лі цы вый шлі да 400 ча ла век, з якіх за тры ма на 
15. Буй ныя дэ ман стра цыі прай шлі так са ма ў Чэс ке-Бу дзе ё ві цэ і ў Пра зе. 
У шэ ра гу вы пад каў пра ва ахоў ні кі вы ка рыс та лі сля зіс ты газ. Цы ган скае 
на сель ніц тва Чэ хіі скла дае ад 250 да 300 ты сяч ча ла век і з'яў ля ец ца ад-
ной з са мых бед ных эт ніч ных груп кра і ны.

СІ РЫЯ Ў ПРЫ ЦЭ ЛЕ ЗА ХА ДУ
Сі ту а цыя ва кол Сі рыі 

аб васт ры ла ся на столь-
кі, што ўжо ў блі жэй шыя 
тыд ні За хад мо жа па-
чаць яе бам бар дзі роў кі. 
Шан цы на пра ду хі лен не 
сі ла вой ак цыі па мян ша-
юц ца з кож най га дзі най. 
Да па маг чы па збег нуць 
яе маг ла б ка мі сія ААН, 
якая ў па ня дзе лак па ча ла рас сле да ваць мер ка ва ную хі міч-
ную ата ку пад Да мас кам 21 жніў ня. У ЗША, зрэш ты, ужо 
за яві лі, што ра шэн не сі рый скіх улад да пус ціць між на род ных 
ін спек та раў «раз гля да ец ца як за поз не нае».

Па вод ле роз ных звес так, ах вя ра мі ата кі ста лі ад не каль кіх 
сот няў да 1,3 ты ся чы ча ла век. Пры гэ тым сі рый ская апа зі цыя 
і ўрад Ба ша ра Аса да ві на ва цяць адзін ад на го ў вы ка ры стан ні 
хі міч най зброі. Ра за брац ца на мес цы па він ны экс пер ты ААН, 
ад нак на За ха дзе, які вель мі не га тыў на ўспры мае рэ жым у 
Да мас ку, апры ёры ўскла да юць на яго ад каз насць.

Што да аб ві на вач ван няў у хі міч най ата цы, то Асад аб верг 
іх аса біс та ў ін тэр в'ю «Известиям». «Нас аб ві на вач ва юць 
у тым, што вой ска вы ка рыс та ла хі міч ную зброю ў ра ё не, 
які ні бы та зна хо дзіц ца пад кант ро лем ба е ві коў. На са мой 
спра ве ў гэ тым ра ё не ня ма вы раз най лі ніі фрон ту па між 
ар мі яй і ба е ві ка мі. І хі ба мо жа дзяр жа ва пры мя ніць хі міч ную 
або лю бую ін шую зброю ма са ва га па ра жэн ня ў мес цы, дзе 
скан цэнт ра ва ны яго вой скі? Гэ та су пя рэ чыць эле мен тар най 
ло гі цы», — ска заў сі рый скі прэ зі дэнт.

Тым ча сам ужо на ўсю моц аб мяр коў ва юц ца маг чы мыя 
дзе ян ні ў ад каз на хі ма та ку. У пры ват нас ці, прэ зі дэн ты ЗША 
і Фран цыі Ба рак Аба ма і Фран суа Аланд пе ра га ва ры лі па 
тэ ле фо не ў ня дзе лю. А ў па ня дзе лак кі раў нік фран цуз ска га 
МЗС Ла ран Фа бі ус за явіў, што ра шэн не аб маг чы мым ва ен-
ным умя шан ні бу дзе пры ня та на пра ця гу блі жэй шых дзён.

Сён ня ў кра і не функ цы я нуе 4071 
да школь ная ўста но ва. А коль касць 
дзя цей, што іх на вед ва юць, да ся гае 
413 ты сяч ча ла век. У га ра дах уста-
но вы да школь най аду ка цыі на вед-
ва юць 94,6% дзя цей ва ўзрос це ад 
3 да 6 га доў, а ў сель скай мяс цо вас-
ці — 73,4%. Ра зам з тым, больш як 
40% уста ноў да школь най аду ка цыі 
пра цу юць з пе ра груз кай.

Па-ра ней ша му іс нуе праб ле ма ўлад-
ка ван ня дзя цей ва ўста но вы да школь най 
аду ка цыі не па срэд на па мес цы жы хар-
ства ў мік ра ра ё нах, дзе вя дзец ца ін тэн-
сіў нае бу даў ніц тва жыл ля. Праб ле ма 
кро ка вай да ступ нас ці ак ту аль ная для 
28 мік ра ра ё наў-но ва бу доў ляў. У ста лі цы 
звыш уста ноў ле ных нар ма ты ваў укам-
плек та ва ны 40,7% уста ноў да школь най 
аду ка цыі (181 са док). Пры гэ тым пе ра-
вы шэн не на паў няль нас ці груп ва га ец ца 
ў са дках ад 20 да 40%.

— Бу даў ніц тва да школь ных уста ноў 
ад стае ад пла наў, пра ду гле джа ных пра-
гра май раз віц ця сіс тэ мы да школь най 
аду ка цыі ў Бе ла ру сі на 2009—2014 га ды, 
— кан ста туе мі ністр аду ка цыі Сяр гей Мас-
ке віч. — Ак ту аль най для Мін ска за ста ец ца 
і праб ле ма з за бес пя чэн нем да школь ных 
уста ноў пе да га гіч ны мі кад ра мі. Част ко ва 
яна за кры ва ец ца за кошт пры цяг нен ня да 
ра бо ты сту дэн таў і пе да го гаў пен сій на га 
ўзрос ту. Ад нак трэ ба пры маць больш ак-
тыў ныя ме ры для ар га ні за цыі праф ары ен-
та цый най ра бо ты, па ляп шэн ня ўмоў пра-
цы і па вы шэн ня за ра бот най пла ты гэ тай 
ка тэ го рыі спе цы я ліс таў.

На 2013/2014 на ву чаль ны год за яў ка 
Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
на пе да га гіч ныя кад ры для ўста ноў да-
школь най аду ка цыі скла ла 457 ча ла век. 
Для да вед кі: у БДПУ імя М.Тан ка сё ле та 
бы ло вы пу шча на 209 ма ла дых спе цы я-
ліс таў, якія ву чы лі ся на дзён ным ад дзя-

лен ні па спе цы яль нас ці «Да школь ная 
аду ка цыя», і 218 вы пуск ні коў за воч най 
фор мы на ву чан ня. У Мін скую воб ласць 
на кі ра ва на 39 вы пуск ні коў, Брэсц кую — 
3, у Ві цеб скую — 2, Го мель скую і Ма гі лёў-
скую — па ад ным ча ла ве ку, у Мінск — 38 
ма ла дых спе цы я ліс таў. І 76 вы пуск ні коў 
атры ма лі сва бод ныя дып ло мы.

У 2014 го дзе БДПУ пла нуе вы пус ціць 
226 сту дэн таў дзён най і 134 сту дэн ты 
за воч най фор мы на ву чан ня. Сё ле та на 
бюд жэт ную фор му на ву чан ня па спе цы-
яль нас ці «Да школь ная аду ка цыя» на бра-
лі 169 абі ту ры ен таў, якія ў перс пек ты ве 
мо гуць па поў ніць пе да га гіч ны склад да-
школь ных уста ноў.

У га лоў ным аду ка цый ным ве дам стве 
лі чаць, што толь кі за кошт бу даў ніц тва 
да школь ных уста ноў (з за пла на ва ных 42 
уста ноў у блі жэй шы час у кра і не бу дзе 
ўве дзе на 16) праб ле ма з да ступ нас цю 
да школь най аду ка цыі ўсё роў на не вы-

ра шыц ца, та му ў блі жэй шыя га ды трэ ба 
пры маць да дат ко выя ме ры: раз ві ваць 
но выя фор мы да школь най аду ка цыі (у 
пры ват нас ці, гру пы ка рот ка тэр мі но ва га 
зна хо джан ня дзя цей), ства раць дзяр жаў-
ныя ўста но вы да школь най аду ка цыі на 
плат най асно ве, а так са ма ўста но вы аду-
ка цыі пры ват най формы ўлас нас ці.

За раз у дзяр жаў ных сад ках гру пы 
з ка рот ка тэр мі но вым зна хо джан нем 
на вед ва юць ка ля 14,4 ты ся чы дзя цей. 
Аду ка цый ныя па слу гі (ад 1 да 2 га дзін 
на дзень) аказ ва юць так са ма 18 пры-
ват ных ар га ні за цый і 53 ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі. У ста ліч ных уста но вах 
да школь най аду ка цыі, на прык лад, дзей-
ні ча юць ужо 293 гру пы ка рот ка ча со ва га 
зна хо джан ня дзя цей — за апош ні на ву-
чаль ны год іх коль касць у Мін ску па вя лі-
чы ла ся на трэць.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Не дзі ця чае пы тан неНе дзі ця чае пы тан не  ��

БУ ДАЎ НІЦ ТВА ДА ШКОЛЬ НЫХ УСТА НОЎ 
АД СТАЕ АД ПЛА НАЎ

За бес пя чэн не да ступ нас ці якас най да школь най аду ка цыі за ста ец ца ад ным з га лоў ных пры яры тэ таў

«МЫ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ 
ГАНД ЛЯ ВАЦЬ 

З ТЭ РЫ ТО РЫІ ШРЫ-ЛАН КІ 
НА ГІ ГАНЦ КІХ РЫН КАХ»

Бе ла русь і Шры-Лан ка ма юць на мер вы вес ці двух ба ко вае 
су пра цоў ніц тва на якас на но вы ўзро вень. Гэ ту па зі цыю па-
цвер дзі лі 26 жніў ня на су стрэ чы ў Мін ску Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка і Прэ зі дэнт Дэ ма кра тыч най Са цы я ліс-
тыч най Рэс пуб лі кі Шры-Лан ка Ма хін да Ра джа пак са, па ве да-
мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, што кра і ны за ка рот кі час вы пра-
ца ва лі шэ раг пра па ноў па па шы рэн ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц-
тва і ця пер на стаў час кра і нам пры маць кан крэт ныя ра шэн ні па 
на прам ках да лей ша га ўза е ма дзе ян ня. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы ад зна чыў вя лі кія пос пе хі, якіх да біў ся Прэ зі дэнт Шры-Лан кі 
для пра цві тан ня і ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў дзяр жа ве. «Пас ля доў гіх 
га доў кан флік таў на тэ ры то рыі Шры-Лан кі вы да лі свай му на ро ду 
не прос та над зею, а га ран тыю мі ру і спа кой на га жыц ця. І гэ тым 
са мым вы звяр ну лі на ся бе, на ва шу кра і ну по гля ды вель мі мно гіх 
лі да раў, гра мад ска-па лі тыч ных дзея чаў роз ных дзяр жаў», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Ма хін да Ра джа пак са ад зна чыў, што Шры-Лан ка вы-
сту пае за ўма ца ван не дру жа люб ных ад но сін з Бе ла рус сю. Ён звяр нуў 
ува гу на важ насць та го, што ў бе ла рус кай дзяр жа ве ўста ноў ле ны мір, 
што з'яў ля ец ца доб рай ас но вай для раз віц ця дзяр жа вы.

На су стрэ чы сам-на сам кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі ўвесь 
спектр двух ба ко вых ад но сін і па цвер дзі лі ўза ем ны на мер вы вес ці 
бе ла рус ка-лан кій скае су пра цоў ніц тва на якас на но вы ўзро вень.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па на ваў рэа лі за ваць шэ раг буй ных двух-
ба ко вых пра ек таў са Шры-Лан кой. «Мы за ці каў ле ны ганд ля ваць з 
тэ ры то рыі Шры-Лан кі на гі ганц кіх рын ках Ін да не зіі, Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі і асаб лі ва Ін дыі, тым больш што ў вас з гэ ты мі дзяр жа-
ва мі вель мі вы гад ны ў пад атко вых ад но сі нах ган даль», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар. Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 
Шры-Лан цы ства рэн не су мес ных прад пры ем стваў і на рошч ван не 
па ста вак бе ла рус кай тэх ні кі. «Мы га то вы іс ці на ства рэн не су-
мес ных прад пры ем стваў на ва шай зям лі, і та кія пра па но вы ўжо 
на пра ца ва ны спе цы я ліс та мі дзвюх кра ін. Ду маю, у блі жэй шы час 
мы на прак ты цы змо жам рэа лі за ваць гэ тыя пра ек ты», — ад зна чыў 
кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў за ці каў ле насць у тым, каб 
лан кій скі біз нес ін вес та ваў у Бе ла русь, тым больш што шы ро кія 
маг чы мас ці для гэ та га ад кры вае ўдзел кра і ны ў Мыт ным са ю зе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка асаб лі ва ад зна чыў, што бе ла рус ка-лан-
кій скія ад но сі ны на бы лі апош нім ча сам дак лад ную ста ноў чую ды-
на мі ку. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за пэў ніў свай го лан кій ска га ка ле гу ў 
тым, што бе ла рус кі бок зро біць усё не аб ход нае для рэа лі за цыі 
да сяг ну тых у час пе ра га во раў да моў ле нас цяў. «За кры тых тэм у 
на шым су пра цоў ніц тве аб са лют на ня ма, мы бу дзем раз ві ваць ад-
но сі ны па ўсіх на прам ках, якія бу дуць вас ці ка віць, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Сён ня мы ад кры ва ем но вую ста рон ку на шых 
ад но сін. Бе ла рус кі бок поў ны ра шу час ці вель мі хут ка і эфек тыў на 
прай сці гэ ты шлях».

Прэ зі дэнт Дэ ма кра тыч най Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі Шры-Лан-
ка пад крэс ліў важ насць та го, што гэ ты ві зіт — пер шы ў гіс то рыі 
двух ба ко вых ад но сін Бе ла ру сі і Шры-Лан кі, які па цвяр джае за ці-
каў ле насць абедз вюх дзяр жаў ва ўма ца ван ні ўза е ма вы гад ных кан-
так таў. «Я пры ехаў у Мінск як ся бар ва шай кра і ны і ха чу за пэў ніць 
у ра шу чым на ме ры Шры-Лан кі раз ві ваць усе ба ко выя ад но сі ны з 
Бе ла рус сю», — ска заў Ма хін да Ра джа пак са.

Ён так са ма за пра сіў Аляк санд ра Лу ка шэн ку на ве даць Шры-
Лан ку. Па вы ні ках пе ра га во раў ба кі пад пі са лі во сем між на род ных 
да ку мен таў, якія па шы ра юць су пра цоў ніц тва па цэ лым шэ ра гу 
на прам каў.

У пры ват нас ці, пад пі са ны між ура да выя па гад нен ні аб ганд лё-
ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве, аб бяз ві за вых па езд ках для ўла-
даль ні каў дып ла ма тыч ных і служ бо вых паш пар тоў, аб пра ду хі лен ні 
двай но га па дат ка аб кла дан ня і па пя рэ джан ні ўхі лен ня ад вы пла ты 
па дат каў ад нос на па дат каў на да хо ды, аб ва ен на-тэх ніч ным су пра-
цоў ніц тве, аб кан так тах у сфе ры ту рыз му.

На ўлас ным аў то ў ме жах 
кра i ны мож на коль кi 
за ўгод на ва зiць ка тоў 
i са бак. А вось ка лi вам 
да вя дзец ца пе ра адоль ваць 
ня блiз кi шлях ра зам 
з га да ван цам, 
то тут спра ва 
зу сiм iн шая.
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За раз са праў ды атры ма ла 
шы ро кае рас паў сюдж ван не 
вы ка ры стан не та кiх вi даў 
уз наў ляль ных кры нiц 
энер гii, як вет ра- 
i со неч ная энер гiя.
Як на быць вет ра ге не ра тар 
цi со неч ную 
ба та рэю?

Якімі бы лi 
за ла тыя пра вi лы 
за столь на га эты ке ту 
ся лян Вi цеб шчы ны, 
якiя пе ра да ва лi ся 
ад ста рэй шых 
да ма лод шых i мно гi мi 
з якiх мы мо жам 
ка рыс тац ца сён ня?
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