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— «За хад-2013» — ву чэн не аба-
рон ча га ха рак та ру, якое па цвяр джае 
курс Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ўма ца-
ван не рэ гі я наль най бяс пе кі і пры хіль-
насць са юз ніц кім аба вя за цель ствам з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй, — пад крэс ліў 
мі ністр аба ро ны. — У на ды хо дзя чым 
на ву чаль ным го дзе гэ тае ме ра пры ем-
ства для нас з'яў ля ец ца га лоў ным.

На га да ем, што су мес ныя маш таб-
ныя ву чэн ні ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі 
і Ра сіі пра вод зяц ца ў ад па вед нас ці 
з ра шэн нем кі раў ні коў дзвюх дзяр-
жаў, пры ня тым па вы ні ках су мес на-
га апе ра тыў на-стра тэ гіч на га ву чэн ня 
«За хад-2009». У 2011 го дзе па доб-
нае ву чэн не пад наз вай «Шчыт Са-
ю за — 2011» прай шло на тэ ры то рыі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Уво гу ле та кія 
ме ра пры ем ствы ад бы ва юц ца з пе ры-
я дыч нас цю раз на два га ды.

За ду му ву чэн ня, якое сё ле та пра-
во дзіц ца і на тэ ры то рыі на шай кра і ны, 
за цвер дзіў Га лоў на ка ман ду ю чы Уз бро-
е ны мі Сі ла мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Прэ-
зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка. Пры вы-
зна чэн ні за ду мы ця пе раш ня га ву чэн ня 
ўліч ва лі ся су час ныя па ды хо ды да пры-
мя нен ня вой скаў (сіл), во пыт уз бро е ных 
кан флік таў, якія ад бы лі ся ў апош нія га-
ды, ме ра пры ем ствы апе ра тыў най пад-
рых тоў кі, а так са ма фор мы і спо са бы 
пры мя нен ня вой скаў, вы пра ца ва ныя ва 
ўзбро е ных сі лах дзвюх дзяр жаў.

— Зы хо дзя чы з тых па дзей, якія сён-
ня ад бы ва юц ца на Бліз кім Ус хо дзе, у 
асно ву за ду мы па кла дзе ны адзін з па-
доб ных ва ры ян таў уз нік нен ня кры зіс най 
сі ту а цыі, якая звя за на з уз рас тан нем 
ак тыў нас ці не за кон ных уз бро е ных фар-
мі ра ван няў, між на род ных тэ ра рыс тыч-
ных ар га ні за цый і на ём ніц кіх струк тур, 
— за зна чыў Юрый Жа до бін. — Пры гэ-
тым ва ю ю чыя ба кі ўмоў на раз ме шча ны 
ў ме жах рэ аль ных ру бя жоў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і трох пры лег лых аб лас цей 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

З ад на го бо ку — «чыр во ныя», якія 
ўклю ча юць у ся бе Бе ла русь, Ра сію і 
кра і ны, што ўдзель ні ча юць у да га во ры 
аб ка лек тыў най бяс пе цы. З дру го га 
бо ку — «сі нія», ка а лі цыя за ці каў ле-
ных дзяр жаў пад сім ва ліч ны мі наз ва-
мі. Пры чы на мі аб васт рэн ня аб ста ноў-
кі з'яў ля ец ца імк нен не «сі ніх» да біц ца 
па гар шэн ня са цы яль на-па лі тыч най 
аб ста ноў кі «чыр во ных» — на шай рэс-
пуб лі кі. Да рэ чы, па па доб ным сцэ на рыі 
па чы на лі ся ўсе ўзбро е ныя кан флік ты 
апош ніх га доў. У сваю чар гу Рэс пуб-

лі ка Бе ла русь імк нец ца не да пус ціць 
раз вяз ван ня ўзбро е на га кан флік ту, 
дэ ста бі лі за цыі аб ста ноў кі ў рэ гі ё не. А 
Ра сій ская Фе дэ ра цыі і дзяр жа вы — 
чле ны АДКБ у ад па вед нас ці з дзей най 
нар ма тыў на-пра ва вой ба зай аказ ва-
юць ёй па лі тыч ную, фі нан са вую і ва-
ен на-тэх ніч ную пад трым ку.

— Та кім чы нам, ву чэн не на кі ра ва-
на, перш за ўсё, на пра вер ку функ цы-
я на ван ня сіс тэ мы су мес най аба ро ны 
Са юз най дзяр жа вы, яе здоль нас ці 
вы ра шаць за да чы за бес пя чэн ня на-
цы я наль най і рэ гі я наль най бяс пе кі, 
— да даў ге не рал-лей тэ нант. — Зы хо-
дзя чы з за ду мы пра вя дзен ня ву чэн ня, 
вы зна ча на яго тэ ма — «Пад рых тоў ка 
і пры мя нен не гру по вак вой скаў (сіл) у 
ін та рэ сах за бес пя чэн ня ва ен най бяс-
пе кі Са юз най дзяр жа вы».

Аб ста ноў ка на ву чэн ні «За хад-2013» 
бу дзе ство ра на та кім чы нам, каб прак-
тыч на за дзей ні чаць мак сі маль ную коль-
касць ор га наў ва ен на га кі ра ван ня. У 
асно ву ро зыг ры шаў так тыч ных эпі зо даў 
па кла дзе ны ва ры ян ты су мес ных дзе ян-
няў бе ла рус кіх і расійскіх во ін скіх час-
цей і пад раз дзя лен няў, што ўва хо дзяць 
у склад рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў, 
пры ахо ве і аба ро не ва ен ных аб' ек таў, 
лік ві да цыі ды вер сій на-раз вед валь ных 
груп пра ціў ні ка і не за кон ных уз бро е ных 
фар мі ра ван няў, а так са ма на ступ стваў 
ава рый тэх на ген на га ха рак та ру.

Прак тыч ныя дзе ян ні ор га наў ва ен-
на га кі ра ван ня і вой скаў ад бу дуц ца на 
шас ці бе ла рус кіх па лі го нах: Брэсц кім, 
Гож скім, Асі по віц кім, Абуз-Ляс ноў скім, 
Ба ры саў скім і Да ма наў скім. Бу дуць за-
дзей ні ча ны і па лі го ны Ка лі нінг рад скай 
воб лас ці Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Як лі чыць мі ністр аба ро ны, у хо дзе 
ву чэн ня трэ ба бу дзе ўдас ка на ліць апе-
ра тыў ную су мя шчаль насць шта баў, 
спа лу чэн не перс пек тыў ных сіс тэм 
упраў лен ня вой ска мі і збро яй, апра-
ба ваць па ла жэн ні но вых ста тут ных да-
ку мен таў, рас пра ца ва ных уз бро е ны мі 

сі ла мі Рэс пуб лі кі Бе ла ру сь і Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі, за бяс пе чыць прак ты кай 
ка ман ду ю чых, ка ман дзі раў шта боў у 
пла на ван ні ме ра пры ем стваў ва ен на га 
ха рак та ру па ста бі лі за цыі аб ста ноў кі.

У пры ват нас ці, пад час ву чэн ня 
«За хад-2013» бу дуць ад пра цоў вац ца 
дзе ян ні вой скаў па пры крыц ці дзяр-
жаў най мя жы, па пад трым цы рэ жы му 
над звы чай на га ста но ві шча ў пры меж-
ным ра ё не, вя дзен ні контр ды вер сій-
най ба раць бы, ажыц цяў лен ні по шу ку, 
бла кі роў кі і зні шчэн ня вы яў ле ных ды-
вер сій на-раз вед валь ных груп і не за-
кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў у 
ра ё нах ад каз нас ці. Прой дуць ме ра-
пры ем ствы і па су праць па вет ра ным 
пры крыц ці пунк таў кі ра ван ня, важ ных 
ва ен ных аб' ек таў, авія цый ным пры-
крыц ці ма неў ру сі ла мі і срод ка мі вай-
ско вых час цей на марш ру тах, ахо ва 
важ ных ва ен ных аб' ек таў, ад бу дуц ца 
так тыч ныя ву чэн ні з пад раз дзя лен ня мі 
ра кет ных вой скаў і ар ты ле рыі.

— Ву чэн не прой дзе ў два эта пы, 
— рас ка заў Юрый Жа до бін. — На 
пер шым эта пе Аб' яд на ным ка ман да-
ван нем рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў 
мяр ку ец ца ажыц ця віць пла на ван не яе 
пры мя нен ня, кі ра ван не вой ска мі (сі ла-
мі) у хо дзе за вяр шэн ня раз горт ван ня 
вой скаў, іза ля цыі ра ё наў дзе ян няў не-
за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў, 
на рас тан ня гру поў кі ва ен на-па вет ра-
ных сіл і су праць па вет ра най аба ро ны 
для пры крыц ця важ ных дзяр жаў ных 
і ва ен ных аб' ек таў. На дру гім эта пе 
пла ну ец ца ад пра ца ваць пы тан ні кі ра-
ван ня вой ска мі ў хо дзе пра вя дзен ня 
ме ра пры ем стваў ва ен на га ха рак та ру 
па ста бі лі за цыі аб ста ноў кі ў ін та рэ сах 
за бес пя чэн ня ва ен най бяс пе кі Са юз-
най дзяр жа вы.

Асаб лі васць ву чэн ня — удзел у ім 
возь муць не толь кі вай скоў цы з Бе-
ла ру сі і Ра сіі, а і ва ен ныя з Ар ме ніі, 
Ка зах ста на, Кыр гыз ста на і Та джы кі-
ста на. Агуль ная коль касць аса бо ва га 
скла ду — ка ля 12 900 ча ла век.  На 
ра сій скай тэ ры то рыі ў ву чэн ні ад Уз-
бро е ных Сіл Бе ла ру сі возь муць удзел 
ка ля 200 прад стаў ні коў 103-й асоб най 
ма біль най бры га ды.

Бу дзе за дзей ні ча на ка ля 350 адзі нак 
бра ня тан ка вай тэх ні кі. У тым лі ку ка ля 
70 тан каў, звыш 50 адзі нак ар ты ле рыі 
і рэ ак тыў ных сіс тэм зал па ва га агню, 
больш за 50 са ма лё таў і вер та лё таў. 
Вы пра ба ван ні па лі го на мі прой дуць 
як ужо пры ня тыя на ўзбра ен не ўзо ры 
зброі, так і тыя, што зна хо дзяц ца на 
экс пе ры мен таль най ста дыі.

За ак тыў най фа зай ву чэн ня «За-
хад-2013» бу дуць на зі раць прад стаў-
ні кі ва ен на-дып ла ма тыч на га кор пу са 
за меж ных кра ін і ва ен ныя на зі раль ні кі 
з Лат віі, Літ вы, Поль шчы і Укра і ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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СПІС РЭ ЧАЎ 
ДЛЯ НА БЫЦ ЦЯ 
Ў ДЗІ ЦЯ ЧЫ СА ДОК — 
СПРА ВА ДОБ РА АХ ВОТ НАЯ

З па сёл ка Чысць Ма ла дзе чан ска га ра ё на на «га ра чую 
лі нію» га зе ты па тэ ле фа на ва лі ўсхва ля ва ныя баць кі: у дзі-
ця чым сад ку да лі вя лі кі спіс рэ чаў, якія яны па ві ны на быць 
для да школь най уста но вы.

— На ша дзі ця хо дзіць у ста ры дзі ця чы са док, што на су праць 
ста ды ё на. Ня даў на вы ха ва цель ка раз да ла баць кам спі сы, па якіх 
мы па він ны бы лі аба вяз ко ва, як яна ска за ла, на быць рэ чы для 
сад ка. А там ні мно га, ні ма ла — аж но 30 па зі цый. Прас ці ны, мый-
ны па ра шок, срод кі гі гі е ны і гэ так да лей. Ні ко лі ра ней та ко га не 
бы ло, — да во дзі лі нам за яў ні кі. Да рэ чы, іх кан такт ныя тэ ле фо ны 
ў рэ дак цыі ёсць, але баць кі па пра сі лі не згад ваць проз ві шчы, ба-
ю чы ся, што гэ та ней кім чы нам мо жа ад біц ца по тым на дзе цях.

Мы звя за лі ся з на мес ні кам за гад чы ка ад дзе ла аду ка цыі Ма ла-
дзе чан ска га рай вы кан ка ма Соф' яй Фе ліс то віч, пе ра ка за лі на ра-
кан ні баць коў. Соф'я Пят роў на па абя ца ла ва ўсім ра за брац ца.

Лі та раль на праз не каль кі га дзін з на мі звя за ла ся га лоў ны спе-
цы я ліст ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му рай вы кан ка ма На тал ля 
Сі да рэн ка. Яна па цвер дзі ла, што «з бо ку кі раў ні ка сад ка пры скла-
дан ні спі саў бы ла да пу шча на не ка рэкт насць. Яна пры цяг ну та да 
дыс цып лі нар най ад каз нас ці. Усё для дзі ця чай да школь най уста но вы 
на бы ва ец ца па ра шэн ні і за кошт апя кун ска га са ве та». На прось бу 
ўдак лад ніць, у чым улас на бы ла па мыл ка за гад чы ка сад ка, На тал ля 
Ва лер' еў на ска за ла: «Ня пра віль на бы ла пра ве дзе на ра бо та: вы ха ва-
цель ка, раз да ючы спі сы баць кам дзе так, па він на бы ла па тлу ма чыць, 
што гэ тая спра ва — доб ра ах вот ная. Кож ны з іх пры жа дан ні мог доб-
ра ах вот на вы браць і на быць лю бую рэч, што бы ла ў спі се. Ады граў 
сваю ро лю так зва ны ча ла ве чы фак тар, ка лі пад на ча ле ная не так 
зра зу ме ла сло вы кі раў ні ка, якая не здо ле ла ўсё пра віль на па тлу ма-
чыць, і, ад па вед на, не так да нес ла ін фар ма цыю да баць коў».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦэныЦэны  ��

ПАС ЛЯ ЗЕР НЯ НА СПІРТ 
«АД ГУК НУ ЛА СЯ» 
ГА РЭЛ КА

Згод на з па ста но вай Мі ніс тэр-
ства эка но мі кі № 60 ад 23 жніў-
ня, па вя ліч ва юц ца гра ніч ныя 
мі ні маль ныя цэ ны на ал ка-
голь ную пра дук цыю моц на сцю 
звыш 28 гра ду саў.

Гра ніч ная мі ні маль ная ад пуск ная 
ца на на ал ка голь моц на сцю 40 гра-
ду саў па вя лі ча на на 11,1 пра цэн та 
— да 30 ты сяч руб лёў за 0,5 літ ра. 
У Мі нэ ка но мі кі тлу ма чаць не аб ход-
насць та ко га кро ку, зроб ле на га па 
пра па но ве кан цэр на «Бел дзярж-
харч прам», рос там за ку пач ных цэн 
на зер не сё лет ня га ўра джаю для 
вы твор час ці спір ту, якія па вя лі чы-
лі ся на 7-10 пра цэн таў. Пры гэ тым 
гра ніч ныя мі ні маль ныя роз ніч ная 
цэ ны на ўсю ал ка голь ную пра дук-
цыю моц на сцю звыш 28 гра ду саў 
не змя ня юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У пе ры яд з 20 па 26 ве рас ня на тэ ры то рыі дзвюх 
кра ін прой дзе су мес нае стра тэ гіч нае ву чэн не 
ўзбро е ных сіл Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі «За хад-2013». На пя рэ дад ні маш таб-
ных ме ра пры ем стваў аба рон ча га ха рак та ру 
мі ністр аба ро ны Бе ла ру сі ге не рал-лей тэ нант 

Юрый ЖА ДО БІН азна ё міў прад стаў ні коў бе ла рус кіх і за меж ных СМІ з 
пы тан ня мі пад рых тоў кі і пра вя дзен ня бу ду чай па дзеі.

Асаб лі васць ву чэн ня — 
удзел у ім возь муць не толь кі 
вай скоў цы з Бе ла ру сі і Ра сіі, 
а і ва ен ныя з Ар ме ніі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на і Та джы кі ста на. 
Агуль ная коль касць аса бо ва га 
скла ду — ка ля 12 900 ча ла век. 

На кантроліНа кантролі  ��

«КА ЛІ СТОЛЬ КІ ПЫ ТАН НЯЎ ПА ЖКГ — 
ТРЭ БА ПРЫ МАЦЬ РА ДЫ КАЛЬ НЫЯ МЕ РЫ»

Та кую ацэн ку даў па вы ні ках «пра мой лі ніі» з на сель ніц-
твам у Грод не стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 
Бе ла ру сі Аляк сандр ЯКАБ СОН.

Прак тыч на ўсе зва ро ты на «пра мую лі нію» да ты чы лі ся тых 
ці ін шых жыл лё ва-ка му наль ных праб лем, пры чым ні вод ная з іх 
не па тра ба ва ла рэ ак цыі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні, а толь кі на 
мяс цо вым.

— Не па він на быць та ко га ў Грод не. Ёсць больш праб лем ныя 
тэ ры то рыі, але і там ня ма та кой ла ві ны скар гаў. Зна чыць, ёсць 
штось ці ў сіс тэ ме ЖКГ го ра да не здо ра вае. Трэ ба ўваж лі ва па-
гля дзець на гэ тую сі ту а цыю і зра біць не аб ход ныя за ха ды, — за-
па тра ба ваў Аляк сандр Якаб сон ад га рад скіх улад.

Гэ тую за кла по ча насць па дзя ляе і Анд рэй Ху дык, які ня даў на 
ўзна ча ліў Гро дзен скі гар вы кан кам. Шэ раг кі раў ні коў ЖКГ го ра да 
зволь не ны. На дум ку мэ ра, праб ле ма га рад ской жыл лё ва-ка му-
наль най сфе ры зу сім не ў фі нан са ван ні, а ў дрэн най ар га ні за цыі 
пра цы, ад сут нас ці кант ро лю. Не ве да юць, што трэ ба ра ман та ваць 
у пер шую чар гу, дзе най больш праб лем ныя аб' ек ты. А гро шы 
ёсць, больш за тое, сё ле та срод кі на ка пі таль ны ра монт жыл ля не 
вы ка ры ста ны ў тым аб' ёме, што вы дзе ле ны з бюд жэ ту го ра да.

Аляк сандр Якаб сон да ру чыў не фар маль на па ды сці да раз-
гля ду зва ро таў на «пра мую лі нію» — па кож ным па він на быць 
ад па вед ная рэ ак цыя згод на з за ка на даў ствам.

У той жа дзень стар шы ня Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла-
ру сі па бы ваў у ТАА «Бія ком Тэх на ло гія» (Гро дзен скі ра ён), дзе ра зам 
з ка лек ты вам гэ та га прад пры ем ства бы лі аб мер ка ва ны па ру шэн ні 
ў знеш не эка на міч най дзей нас ці, а так са ма ў Іў еў скім ра ё не па пы-
тан нях бія ла гіч най аба ро ны жы вёл на сві на га доў чым комп лек се, 
кор ма на рых тоў кі і рэ кан струк цыі ма лоч на та вар най фер мы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

«За хад-2013»«За хад-2013»  ��

ВАЕННАЯ БЯСПЕКА 
САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ

Праз два дні пас ля арыш ту ге не раль на га 
ды рэк та ра «Урал ка лія» скла ла ся ўстой лі-
вае ўра жан не, што ў спра ве Бе ла рус кай 
ка лій най кам па ніі за кра ну та неш та боль-
шае, чым прос та фі нан са выя ін та рэ сы на 
не каль кі со цень міль ё наў до ла раў.

З ад на го бо ку, пас ля за яў бе ла рус кіх пра ва-
ахоў ных ор га наў і экс пер таў усё ў гэ тай спра-
ве ста ла праз рыс та і зра зу ме ла. Служ бо выя 
асо бы ра сій ска га «Урал ка лія», якія ўва хо дзі лі 
ў ор га ны кі ра ван ня су мес най кам па ніі БКК, вы-
ка рыс тоў ва лі сваё служ бо вае ста но ві шча для 
та го, каб «ад ціс каць» бе ла ру саў ад рын каў збы-
ту і кант ро лю фі нан са вых плы няў. Тым са мым 
ства ра лі ся ўмо вы не толь кі для та го, каб ад-
па вед ныя фі нан са выя плы ні ася да лі ў кі шэ нях 
ра сій скіх «парт нё раў». Па сту по ва «Бе ла русь ка-
лій» губ ляў рын кі і ста на віў ся лёг кай зда бы чай 
алі гар хаў, якія ха це лі б пры ку піць гэ ты ак тыў 
за бяс цэ нак.

Ці ка вай пад ра бяз нас цю з'яў ля ец ца і тое, што ў 
вы ні ку дзе ян няў ра сій скіх ка лег са ма Ра сія стра-
ці ла не каль кі міль яр даў до ла раў.

Ад нак ра сій скія СМІ на ват не спра бу юць ка-
мен та ваць сут насць спра вы. Бо са мі яе фі гу ран ты 
пуб ліч на пры зна лі сваю ві ну, у дэ та лях рас піс ва-
ю чы і сма ку ю чы «пра ду ма насць» сва ёй схе мы. 
На шы ра сій скія ка ле гі прос та абу ра юц ца «не цы-
ві лі за ва нас цю» бе ла рус кіх улад, якія ўзя лі і арыш-

та ва лі ка лій на га алі гар ха і прос та па ва жа на га 
ча ла ве ка Ула дзі сла ва Баў мгерт не ра.

Але па вод гу ках у бла га сфе ры і экс перт ным 
ася род дзі ад чу ва ец ца, што сён ня за кра ну ты ней кі 
вель мі ад чу валь ны нерв пост са вец кай па лі ты-
кі. Дзяр жа ва арыш та ва ла алі гар ха. Ма лень кая 
Бе ла русь пе ра шко дзі ла рэй дар ска му за хо пу. І 
па ста ві ла вя лі кую Маск ву ў ту пік, хай уся го толь кі 
на не ка то ры час.

Та ко га не бы ло, ма быць, з ча соў спра вы Ха-
дар коў ска га.

На го да за ду мац ца: ці доб ра гэ та, ка лі дзяр жа-
ва сяб руе з алі гар ха мі і аб слу гоў вае іх ін та рэ сы? 
Ці доб ра гэ та, ка лі ін тэ гра цый ныя пра цэ сы вы-
ка рыс тоў ва юць для рэй дар ска га за хо пу прад-
пры ем стваў у кра і нах-са юз ні ках? Ча го вар та 
«сяб роў ства» з За ха дам, ка лі за ход нія парт нё ры 
ад ра зу аб' яў ля юць у вы шук ра сій скіх алі гар хаў па 
пер шым за пы це бе ла рус ка га бо ку?

Цал кам ве ра год на, што алі гар хіч ная ло гі ка 
ў Ра сіі возь ме верх. І мы ўба чым но вы этап ціс-
ку на Бе ла русь. Ве ра год на і тое, што «ка лій ны 
скан дал» толь кі вы ка рыс тоў ва юць для та го, каб 
пры крыць чар го вую бяз дзей насць Ра сіі пад час 
агрэ сіі За ха ду су праць Сі рыі.

Усё гэ та цал кам маг чы ма.
Але па трэб на сён ня зу сім ін шае: па трэб на скла-

да ная і ад каз ная раз мо ва аб мэ тах эка на міч на га 
раз віц ця, аб мэ тах ін тэ гра цый ных пра ек таў. Па-

трэб на аб мер ка ван не та го, як пры му сіць дзяр жа ву 
пра ца ваць у ін та рэ сах на ро да і раз віц ця кра і ны, а 
не ў ін та рэ сах аб слу гоў ван ня вуз ка га ко ла асоб.

Юрый КРУП НОЎ,
стар шы ня Ру ху 
раз віц ця (Ра сія):

«Дзя куй Баць ку! 
Лу ка шэн ка праз спра-
ву «Урал ка лія» да па-
ма гае Маск ве хут чэй 
па чы наць на цы я на лі-
за цыю пра мыс ло вас ці 

пе рад эка на міч най ка та стро фай 2014 го да. У нас 
ёсць вель мі ма ла ча су для та го, каб вы зна чыць 
пры яры тэ ты пра мыс ло ва га раз віц ця, за пус ціць 
пра цэс но вай ін дуст ры я лі за цыі на ўлас ных тэх на-
ла гіч ных пад ста вах і сфар мі ра ваць на гэ тай асно-
ве ма гут ны ўнут ра ны ры нак, дзя ку ю чы яко му мы 
пе ра жы вём узру шэн ні бу ду чых не каль кіх га доў. 
Вель мі важ на ў гэ тых умо вах ду маць не вуз ка ка-
рыс лі вы мі, але агуль на дзяр жаў ны мі ін та рэ са мі 
і мэ та мі. У гэ тым, на мой по гляд, га лоў ны ўрок 
гэ та га зда рэн ня. Дзіў на не тое, што ад бы ло ся ў 
Мін ску, а тое, што ўрад у Маск ве не звяр тае ўва гі 
на ан ты ра сій скія дзе ян ні буй ных кам па ній, калі 
алі гар хі блы та юць сваю кі шэ ню з дзяр жаў най».

Пад рых та ваў Юрый ЦА РЫК.

КА ЛІЙ НАЯ СПРА ВА: АЛІ ГАР ХІ СУ ПРАЦЬ НАРОДА

Фота БЕЛТА.


