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4 ве рас ня Прэ зі дэнт Ба лі-
віі Эва Ма ра лес пры быў з 
афі цый ным ві зі там у Бе ла-
русь. На ве даць на шу кра і-
ну яму пра па на ваў у са ка-
ві ку 2013 го да бе ла рус кі 
Прэ зі дэнт пад час пе ра моў 

на па ха ван ні Уга Ча ве са. Як вя до ма, Уга Ча-
вес уся ляк пад трым лі ваў раз віц цё Бе ла рус-
сю кан так таў з ін шы мі дру жа люб ны мі кра і-
на мі Ла цін скай Аме ры кі, акра мя Ве не су э лы, 
і ра ней аб мяр коў ва лі ся пла ны, якім чы нам 
Бе ла русь і Ба лі вія мо гуць раз ві ваць ста сун кі 
пры ак тыў ным удзе ле Ве не су э лы.

Ба лі вія з'яў ля ец ца знач най кра і най у рам ках 
Ла цін скай Аме ры кі. Яе наз ва, да дзе ная ў го нар 
рэ ва лю цы я не ра Сі мо на Ба лі ва ра, храб рыя дзе ян-
ні яко га ста лі важ най вя хой у вы зва лен ні іс пан скіх 
ка ло ній у рэ гі ё не ад іс пан ска га ва ла дар ства, са мо 
па са бе да мно га га аба вяз вае. Маг чы ма, ме на ві та 
та му ця пер кра і най кі руе Эва Ма ра лес, які вый граў 
ужо дру гія прэ зі дэнц кія вы ба ры з та кой сур' ёз най 
пе ра ва гай, пра якую мо гуць толь кі ма рыць дзей ныя 
прэ зі дэн ты ў не ка то рых ін шых кра і нах. Ён з'яў-
ля ец ца пер шым прэ зі дэн там кра і ны, які па сва ім 
па хо джан ні ад но сіц ца да ка рэн на га на сель ніц тва 
Ба лі віі, і пра дэ ман стра ваў ра шу часць аба ра няць 
яго ін та рэ сы. Маг чы ма, гэ та з'яў ля ец ца ад ной з 

пры чын, ча му за ход ні свет гля дзіць на ба лі вій ска га 
прэ зі дэн та з яў ным не ад аб рэ ннем. Эва Ма ра лес 
так са ма вы сту пае за тое, каб не тры Ба лі віі пры но-
сі лі пры бы так перш за ўсё ба лі вій скай дзяр жа ве і 
на сель ніц тву кра і ны, а не за меж ным кар па ра цы ям, 
як гэ та бы ло да яго пры хо ду да ўла ды. Ра ней ён 
за яў ляў: «Ка лі мы хо чам вы зва ліць ся бе, ка лі мы 
хо чам вы ра шыць на шы са цы яль ныя і эка на міч ныя 
праб ле мы, мы па він ны вы зва ліць лю дзей, вы зва-
ліць іх эка но мі ку — асаб лі ва іх пры род ныя ба гац ці. 
Толь кі та ды маг чы мыя спра вяд лі васць і роў насць». 
А па коль кі пры род ныя ба гац ці Ба лі віі ве лі зар ныя, 
гэ та так са ма вы клі кае да яго стой кую не пры яз-
насць з бо ку тых за ход ніх кра ін, буй ныя кар па ра-
цыі якіх па цяр пе лі ад пра ве дзе на га Ма ра ле сам 
пе ра раз мер ка ван ня да хо даў ад не траў кра і ны на 
ка рысць на сель ніц тва, а не ін ша зем цаў.

Чым Бе ла русь па доб ная на Ба лі вію? Перш за 
ўсё ад зна чым, што коль касць на сель ніц тва Ба лі віі 
толь кі ня знач на пе ра ўзы хо дзіць Бе ла русь. З'яў ля ю-
чы ся ся рэд ні мі па гэ тым па каз чы ку кра і на мі, Бе ла-
русь і Ба лі вія ма юць агуль ныя праб ле мы ў зно сі нах 
з буй ны мі кра і на мі, якія час та лі чаць за леп шае 
раз маў ляць з не вя лі кі мі дзяр жа ва мі з да стат ко ва 
га на рыс тай па зі цыі. Агуль най з'яў ля ец ца і праб ле-
ма ад сут нас ці вы ха ду да су свет на га акі я на, якая 
аб' ек тыў на ўсклад няе раз віц цё знеш ня га ганд лю 
з-за не аб ход нас ці ка рыс тац ца па слу га мі па ся рэд-

ні каў для до сту пу да са ма га тан на га ві ду транс пар-
ту — мар ско га. Ка лі Бе ла русь усё ж змаг ла ў та кіх 
умо вах раз віць знач ны знеш ні ган даль, то ў Ба лі віі 
яшчэ на пе ра дзе сур' ёз ная пра ца над гэ тым. Так, 
па вы ні ках 2012 го да знеш ні ган даль Ба лі віі склаў 
толь кі ка ля 11 міль яр даў до ла раў, у той час як у 
Бе ла ру сі ён пе ра вы сіў 100 міль яр даў.

Па зі цыі Бе ла ру сі і Ба лі віі па мно гіх пы тан нях 
унут ра на га і знеш ня га жыц ця дзвюх дзяр жаў вель-
мі па доб ныя. Ме на ві та гэ та тлу ма чыць сур' ёз ныя 
пос пе хі ў су пра цоў ніц тве на між на род най арэ не, 
уклю ча ю чы ар га ні за цыі сіс тэ мы ААН. Зы хо дзя-
чы з на яў ных па спя хо вых за чы наў у па лі тыч най 
сфе ры, на ды шоў час для ін тэн сіў най эка на міч най 
ка а пе ра цыі. Пра сто ры Ба лі віі да юць вя лі кія маг чы-
мас ці для бе ла рус ка га біз не су, пры чым не толь кі ў 
пе ра нос ным сэн се, але і ў пра мым (па па ме ры тэ-
ры то рыі Ба лі вія ўва хо дзіць у трыц цат ку са мых буй-
ных кра ін све ту). Сур' ёз ны ін та рэс для бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў уяў ляў бы збыт сва ёй пра дук цыі, 
у тым лі ку той, што Ба лі вія маг ла б вы ка рыс тоў-
ваць для ма дэр ні за цыі сва ёй эка но мі кі. Мэ та згод на 
раз ві ваць су мес ныя прад пры ем ствы і збо рач ныя 
вы твор час ці ў сфе ры ма шы на бу да ван ня. З улі-
кам па зі тыў на га во пы ту ў Ве не су э ле, Бе ла русь 
маг ла б паў дзель ні чаць і ў пра ек тах па зда бы чы 
пры род на га га зу і па га зі фі ка цыі пра він цый Ба-
лі віі, тым больш што па за па сах пры род на га га зу 

Ба лі вія зна хо дзіц ца на дру гім мес цы ў Паўд нё вай 
Аме ры цы. Маг чы мы ўдзел у зда бы чы і ін шых ві даў 
пры род ных рэ сур саў, а так са ма са дзей ні чан не ў 
іх раз вед цы, па коль кі вя ліз ная тэ ры то рыя Ба лі віі 
яшчэ мо жа пры нес ці пры ем ныя сюр пры зы. Са мі 
прад стаў ні кі Ба лі віі вы каз ва лі за ці каў ле насць у 
са дзей ні чан ні Бе ла ру сі па раз віц ці аграр най сфе ры 
эка но мі кі кра і ны. Га то ва Бе ла русь аказ ваць па слу гі 
для гра ма дзян Ба лі віі і ў аду ка цый най сфе ры. Зы-
хо дзя чы з мност ва на яў ных маг чы мас цяў, Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 
раз віц цё ад но сін з Ба лі ві яй па чаць з рэа лі за цыі 
3—4 фун да мен таль ных пра ек таў.

Не аб ход на ў цэ лым ад зна чыць, што да лей шае 
па зі тыў нае раз віц цё ста сун каў з Ба лі ві яй бу дзе 
маг чы мым у тым лі ку зы хо дзя чы з тых пос пе-
хаў, якія бы лі да сяг ну ты Бе ла рус сю ў Ве не су э-
ле. Шы ро кі пры ход бе ла рус кіх прад пры ем стваў у 
Ве не су э лу, які ад быў ся ня гле дзя чы на жорст кае 
су праць дзе ян не з бо ку не ка то рых за ход ніх кра-
ін, стаў вель мі па спя хо вай рэ кла май для на шай 
кра і ны па ўсім све це. Гэ та пад час су стрэ чы з бе-
ла рус кім Прэ зі дэн там ад зна чыў і сам Ма ра лес: 
«Тая ма дэль, якая бы ла па бу да ва на ў ад но сі нах 
з Ве не су э лай, бу дзе слу жыць пры кла дам для раз-
віц ця ад но сін не толь кі з Ба лі ві яй, але і з усёй 
Ла цін скай Аме ры кай».

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук.

РАЗ ВІЦ ЦЁ ПАРТ НЁР СТВА

Ужо не каль кі дзён прай шло з 
тры ум фу бе ла рус кіх гім нас так 
на чэм пі я на це све ту ў Кі е ве. Але 
знач насць гэ тай па дзеі, як рэ ха, 
ад бі ва ец ца да гэ туль. Дня мі ад-
бы ло ся ўша на ван не на шых «гра-
цый» і тых лю дзей, якія пры вя лі 
дзяў чат да верх няй пры ступ кі 
п'е дэс та ла.

Уні каль насць пе ра мо гі бе ла рус кіх 
«гру па ві чак» за клю ча ец ца не толь кі 
ў тым, што апош ні раз на ша ка ман да 
свят ка ва ла «вік то рыю» 15 га доў та му, 
але і ў тым, што ад бы ло ся гэ та ў ста-
га до вы юбі лей мас тац кай гім нас ты кі. 
Та му цал кам на ту раль на, што ў гэ ты 
дзень і спарт смен кам, і іх на стаў ні-
кам не ха па ла рук, каб 
утры маць усе па да рун-
кі, дып ло мы і квет кі.

Га на ро вых гра мат 
ад Мінс пор ту ўда сто іў ся 
аб са лют на кож ны член 
трэ нер ска га шта ба, ся-
род якіх га лоў ны трэ нер 
на цы я наль най ка ман ды 
Іры на Ля пар ская, стар шы 
трэ нер збор най Тац ця на 
Ня на ша ва, сла ву тая гім-
наст ка, пер шая са вец кая 
алім пій ская чэм пі ён ка і 
стар шы трэ нер РЦОП па 
мас тац кай гім нас ты цы 
Ма ры на Ло бач, ня даў-
няя алім пій ская пры зёр-
ка, а ця пер трэ нер бе ла-
рус кай ка ман ды Лю боў 
Чар ка шы на і ін шыя. 

І, без умоў на, па мят ныя гра ма ты ўру чы лі 
чэм пі ён кам све ту — Ма ры не Ган ча ро-
вай, Ган не Ду дзян ко вай, Ма рыі Ка цяк, 
Яне Лу ка вец, Аляк санд ры Нар ке віч, 
Ва ле рыі Пі шчэ лі най, а так са ма на шым 
«асоб ні цам» — ужо шас ці ра зо вай брон-
за вай пры зёр цы су свет на га пер шын-
ства Ме лі ці не Ста ню це і пад рас та ю чай 
«зор цы» ай чын най гім нас ты кі Ка ця ры-
не Гал кі най. Па він ша ваў ка ман ду і іх 
га лоў ны спон сар — апе ра тар ма біль най 
су вя зі МТС, які па да ра ваў спарт смен-
кам і іх трэ не рам но вень кія смарт фо ны. 
А вось На цы я наль ныя ла та рэі ўру чы-
лі на шай «дрым-цім» сер ты фі кат на 
50 млн руб лёў, на што тут жа ад рэ ага-
ва ла Іры на Ля пар ская: «Бу дзем шыць 
но выя ку паль ні кі!».

У раз мо ве з ка рэс пан дэн там «Звяз-
ды» Іры на Юр' еў на ад зна чы ла, што 
пры ем на бы ло да сяг нуць та ко га вы ні-
ку ў скла да ны пас ля алім пій скі се зон: 
«У збор най ад бы лі ся сур' ёз ныя зме ны 
скла ду, а гэ та заў сё ды ад чу валь на. 
На мес ца лі да ра збор най прый шла 
Ме лі та Ста ню та. На 75% аб на ві ла ся 
ка ман да ў гру па вых прак ты ка ван нях. 
Але, як ба чы це, мы спра ві лі ся. І гэ та 
за слу га вель мі мно гіх лю дзей — трэ-
не раў, ура чоў, ха рэо гра фаў — усіх, 
усіх, усіх».

У кан цы ве ча ра він ша валь ныя сло-
вы ад Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў ад рас 
збор най па мас тац кай гім нас ты цы 
за чы таў па моч нік Прэ зі дэн та па пы-
тан нях спор ту, фіз куль ту ры і раз віц ця 

ту рыз му Мак сім Ры жан-
коў. І ад ся бе іра ніч на 
да даў, звяр та ю чы ся да 
гім нас так: «Вы зноў за-
хі лі лі сва і мі гра цы ёз ны-
мі дзя во чы мі пля чы ма 
муж чын-функ цы я не раў 
у змроч ных кас цю мах». 

А мі ністр спор ту і ту-
рыз му Аляк сандр Шам-
ко па спеў за пэў ніць 
усіх пры сут ных, што 
не ўза ба ве пач нец ца 
доў га ча ка нае бу даў ніц-
тва Па ла ца мас тац кай 
гім нас ты кі — леп шы 
па да ру нак для «за ла-
той» ка ман ды.

Да ры на 
ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

У ніж нюю па ла-
ту пар ла мен та 

для раз гля ду на 
трэ цяй се сіі, якая 

ад кры ец ца 2 каст-
рыч ні ка, па сту піў 
за ко на пра ект аб 

ра ты фі ка цыі між-
ура да ва га па гад-

нен ня па між Бе ла-
рус сю і Тур цы яй 

аб ад ме не віз.

— Ду маю, гэ та для мно гіх бе-
ла рус кіх гра ма дзян рэ за нанс ны 
за ко на пра ект, — ска за ла Га лі-
на Фі лі по віч, дэ пу тат Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па дзяр жаў-
ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са-
ма кі ра ван ні і рэг ла мен це, — бо 
ён да зво ліць зна хо дзіц ца на тэ-
ры то рыі Ту рэц кай Рэс пуб лі кі на 
пра ця гу 30 дзён без афарм лен ня 
ві зы. Уся го на пра ця гу го да мож-

на бу дзе зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі Тур цыі 
90 дзён.

За ко на пра ект так-
са ма да зво ліць вы-
ра шыць і важ ныя 
дзяр жаў ныя пы тан ні, 
за ўва жы ла дэ пу тат, 
бо сён ня Бе ла русь за-
ці каў ле на ў за ха ван ні 
фі нан са вых пе ра ваг 
ад удзе лу ў Мыт ным 
са ю зе, а па між Ка зах-

ста нам і Тур цы яй, Ра сі яй і Тур цы яй 
ужо іс ну юць бяз ві за выя рэ жы мы. 
«Мы ду ма ем , што гэ та да зво ліць 
больш ак тыў на пры цяг нуць у Бе-
ла русь дзе ла выя ко лы Тур цыі, у 
пры ват нас ці, біз нес ме наў, якія 
ўжо пра цу юць на тэ ры то рыі Ра-
сіі», — ска за ла Га лі на Фі лі по віч.

У сваю чар гу дзе ла вая ак-
тыў насць дзвюх кра ін пры цяг не 
пра цоў ныя ру кі, у пер шую чар-
гу, у бу даў ні чую га лі ну Бе ла ру сі, 

спа дзя юц ца дэ пу та ты. Ча ка ец-
ца так са ма рост ак тыў нас ці ў 
сфе ры сту дэнц кіх аб ме наў. Усё 
гэ та да зво ліць за ха ваць ба ланс 
ін та рэ саў дзвюх кра ін пры пры-
няц ці гэ та га ра шэн ня.

Бяз ві за вы рэ жым не бу дзе 
рас паў сю джа ны на асоб, мэ та 
зна хо джан ня якіх у кра і не бу дзе 
звя за на з пра ца ўлад ка ван нем, на-
ву чан нем, на ву ко вай дзей нас цю, 
уз' яд нан нем сям'і і пра жы ван нем.

Рас пра цоў шчы кі за ко на пра-
ек та за кла лі ў да ку мент ме ха-
нізм, які па ві нен пра ду хі ліць рост 
не ле галь най міг ра цыі. З гэ тай 
мэ тай адзін з ар ты ку лаў Па-
гад нен ня пра ду гледж вае, што 
ра шэн не ўсту піць у сі лу толь кі 
та ды, ка лі па між Бе ла рус сю і 
Тур цы яй бу дуць за клю ча ны да-
га во ры пра аба вяз ко вае пры няц-
це дэ пар та ва ных гра ма дзян.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА

�

Ура да вая дэ ле га цыя Бе ла ру сі на ча ле з 
прэм' ер-мі ніст рам Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам 
зна хо дзіц ца з афі цый ным ві зі там у Ман го-
ліі з 3 па 5 ве рас ня. 

Мі ха іл Мяс ні ко віч су стрэў ся ўчо ра з Прэ зі дэн там 
Ман го ліі Ца хі я гій нам Эл бэг дор жам.  Ба кі аб мер ка-
ва лі шэ раг пы тан няў, у тым лі ку якія да ты чац ца 
маг чы мас цяў ар га ні за цыі транс парт на га ка лі до ра 
з Ман го ліі праз Бе ла русь да парт оў Бал тыі. Па 
вы ні ках су стрэ чы Ца хі я гійн Эл бэг дорж па цвер-
дзіў сваю га тоў насць пад тры маць тыя пра ек ты, 
якія бу дуць рэа лі зоў вац ца ўра да мі дзвюх кра ін у 
роз ных на прам ках. Гэ та і ства рэн не су мес ных вы-
твор час цяў, пе ра да ча тэх на ло гій, пра ек ты ў га лі не 
аду ка цыі і на ву кі, ва ен на-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва 
і інш.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пе ра даў кі раў ні ку Ман го ліі 
най леп шыя па жа дан ні ад Прэ зі дэн та Бе ла ру сі і 
за пра сіў яго на ве даць рэс пуб лі ку з афі цый ным 
ві зі там.

Учо ра Бе ла рус кі прэм' ер су стрэў ся з прэм' ер-
мі ніст рам Ман го ліі Но ра вы нам Ал тан ху я гам. Гэ та 
пер шы ві зіт на ўзроў ні кі раў ні ка ўра да з мо ман ту 
ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных ад но сін па між кра-
і на мі ў 1992 го дзе. На дум ку прэм' е раў, ён дасць 
маг чы масць ад крыць но выя ме жы ў су пра цоў ніц-
тве Бе ла ру сі і Ман го ліі ва ўсіх га лі нах і бу дзе са-
дзей ні чаць па шы рэн ню і раз віц цю дру жа люб ных 
ад но сін па між кра і на мі.

«Сён ня дзя ку ю чы на ма ган ням ура даў дзвюх 
кра ін, а так са ма ка мер цый ных ар га ні за цый эка на-
міч ныя кан так ты і пра ек ты Бе ла ру сі і Ман го ліі раз-
ві ва юц ца да во лі па спя хо ва. Пры гэ тым па тэн цы ял 
у на шых кра ін вы шэй шы за той уз ро вень та ва ра-
аба ро ту, які мы сён ня ма ем, — ад зна чыў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч. — Та му мы ха це лі б пра па на ваць Ман-

го ліі не каль кі ін шую стра тэ гію су пра цоў ніц тва, якая 
ад роз ні ва ец ца ад тра ды цый най. Мы лі чым, што 
ганд лё вае су пра цоў ніц тва, та вар нае не аб ход на да-
поў ніць ін вес ты цый ным. За бяс пе чыць ад па вед ныя 
фі нан са выя ме ха ніз мы, ін вес ты цыі, экс парт нае 
крэ ды та ван не, пра ект нае фі нан са ван не». На дум-
ку бе ла рус ка га прэм' е ра, гэ та дасць маг чы масць 
парт нё рам зра біць рэз кі ска чок у раз віц ці ганд лё-
ва-эка на міч ных і ін вес ты цый ных пра ек таў.

У хо дзе пе ра га во раў ман голь скі бок вы ка заў 
за ці каў ле насць раз ві ваць больш ін тэн сіў на су пра-
цоў ніц тва з Бе ла рус сю, у пры ват нас ці ў сфе ры 
пра мыс ло вас ці і сель скай гас па дар кі. Но ра вын 
Ал тан ху яг пра па на ваў ар га ні за ваць су мес нае 
прад пры ем ства па вы твор час ці хар чо вай пра дук-
цыі. Ён агу чыў за ці каў ле насць ман голь ска га бо ку 
раз ві ваць су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю ў сфе ры 
аду ка цыі і на ву кі, а так са ма па шэ ра гу ін шых на-
прам каў.

Кі раў нік бе ла рус ка га ўра да ад зна чыў, што Бе-
ла русь на стро е на на доў га тэр мі но вае су пра цоў ніц-
тва з Ман го лі яй. «Мы ра ды, што гэ тыя па ды хо ды 
пад трым лі ва юц ца яе ўра дам , — ска заў ён. — Ду-
маю, што на шы су мес ныя пра ек ты бу дуць уклю ча-
ны ў склад дзяр жаў ных пра грам ура да, што бу дзе 
(асаб лі ва на пер ша па чат ко вым эта пе) са дзей ні-
чаць па спя хо ва му па шы рэн ню на шых су мес ных 
прад пры ем стваў на ман голь скім рын ку».

На за кан чэн не су стрэ чы прэм' ер-мі ністр Бе ла-
ру сі за пра сіў кі раў ні ка ман голь ска га ўра да Но ра-
вы на Ал тан ху я га на ве даць з афі цый ным ві зі там 
Бе ла русь.

У чац вер, 5 ве рас ня, кі раў нік бе ла рус ка га ўра да 
пры ме ўдзел у цы ры мо ніі ад крыц ця На цы я наль най 
вы стаў кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма ў ра бо це 
Бе ла рус ка-ман голь ска га біз нес-фо ру му.

ЭКА НА МІЧ НЫЯ 
КАН ТАК ТЫ І ПРА ЕК ТЫ 

CпортCпорт  ��

«ЗА ЛА ТАЯ» КА МАН ДА«ЗА ЛА ТАЯ» КА МАН ДА

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Пар ла ментПар ла мент  ��

У ТУР ЦЫЮ — ТРЫ РА ЗЫ ПА 30 ДЗЁН

ПЕР ШЫ АБА РАН КА ВЫ...
Смар гонь ад ва юе бы лую сла ву ста-

лі цы аба ран каў. 28 ве рас ня ме на-
ві та там ад бу дзец ца пер шы ў гіс-
то рыі аба ран ка вы фэст.

І хоць за пра ва лі чыц ца ра дзі май 
аба ран каў, акра мя Бе ла ру сі, зма га юц-

ца і Поль шча, і Укра і на, да след чы кі ўжо 
вы нес лі свой вер дыкт: пер ша пра ход цы 

ў вы пя кан ні аба ран каў — ад на знач на смар-
гон цы. А го рад на Гро дзен шчы не мож на сме ла лі чыць ра дзі-
май па пу ляр на га вы ра бу. Трэ ба ад зна чыць, што гіс та рыч ную 
спра вяд лі васць ад на віў Віль ям Па хлёб кін, вы дат ны на ву ко вец 
з Пад мас коўя. Ён, аў тар шмат лі кіх ку лі нар ных бест се ле раў, 
за ма ца ваў на па пе ры сло ва «аба ра нак», пад крэс ліў шы да мі-
нант ную ро лю дзея сло ва «аб ва рыць».

Ёсць ле ген ды, што аба ран кі (або, па-ін ша му, аб ва ран кі, ба-
ран кі) пры ду ма лі ў сла ву тай мяс цо вай «цы ган скай ака дэ міі», 
якая спе цы я лі за ва ла ся на дрэ сі роў цы мядз ве дзяў яшчэ ў ХVІІ 
ста год дзі. Та му пер ша па чат ко ва ку лі нар ныя вы ра бы аб вар ва-
лі ся вы ключ на дзе ля гэ та га ляс но га зве ра, а так са ма для яго 
па ва ды роў. У між ва ен ны пе ры яд мяс цо выя аба ран кі гру зі лі ў 
ва зы і ад праў ля лі не толь кі на Грод на і Мінск, але і на Віль ню, 
Маск ву. На той час мяс цо выя жы ха ры тры ма лі 60 пя кар няў. 
На ад мыс ло вы та вар по пыт не зні каў ні ко лі.

Ку лі нар ная тэх ні ка са праў ды мае ад мет нас ці. Цес та па він-
на быць за вар ным. Да лей ро бім то шы ро кія, то вуз кія жгу ці кі, 
якія на круч ва ем на па лец. Пас ля ко ла па доб ныя вы ра бы вы-
пя ка ем.

28 ве рас ня вы пя каць аба ран кі бу дуць не толь кі смар гон скія 
хле ба пё кі, але і су се дзі з ін шых ра ё наў Гро дзен шчы ны. З Мін-
скай воб лас ці ку ха ры пры едуць так са ма.

Ге надзь Быч ко, на мес нік стар шы ні Смар гон ска га рай вы-
кан ка ма, га ран туе, што свя та за пом ніц ца на доў га. Як-ні як гэ ты 
фэст — свое асаб лі вая да ні на па ва гі бе ла рус кім тра ды цы ям.

Мар га ры та СІ ДАР.

ПА БУ ДА ВА ЛІ АСА БІС ТЫЯ КВА ТЭ РЫ 
ЗА КОШТ ДОЛЬ ШЧЫ КАЎ

Аб гэ тым па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных 
спраў Бе ла ру сі.

Пер шыя скар гі за бу доў шчы каў ад на го з гра мад скіх аб' яд-
нан няў Мін ска па ча лі з'яў ляц ца больш як год та му. Лю дзям не 
па да баў ся хут кі і бес пры чын ны рост цэн на ква тэ ры. Мі лі цыя 
пра вя ла ад па вед ную пра вер ку, і вы свет лі ла ся, што за 20 га доў 
іс на ван ня аб' яд нан ня ні адзін з яго кі раў ні коў не за пла ціў ні ка-
пей кі ў якас ці ўзно су. Больш та го, на па ся джэн нях кі ру ю ча га 
ор га на не ад на ра зо ва пры ма лі ся ра шэн ні аб апла це азда раў-
лен чых па слуг чле нам шта ба аб' яд нан ня, а так са ма аб пра да-
стаў лен ні «сва ім» лю дзям бес пра цэнт ных па зык.

Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць бе з 
ар га ні за ва най зла чын нас цю і ка руп цы яй МУС Бе ла ру сі, пяць 
чле наў шта ба, атры маў шы па зы кі ў па ме ры больш як Br1 млрд, 
па бу да ва лі аса біс тыя ква тэ ры за кошт доль шчы каў. На сён ня 
ў да чы нен ні да іх уз бу джа ны кры мі наль ныя спра вы па арт. 426 
Кры мі наль на га ко дэк са (пе ра вы шэн не ўла ды або служ бо вых 
паў на моц тваў). Ім па гра жае да дзе ся ці га доў па збаў лен ня во лі 
з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці. Акра мя та го, гэ тыя асо бы аба вя за ны 
кам пен са ваць су му ўро ну доль шчы кам.

У МУС ад зна чы лі, што мно гія зла чын ствы ў сфе ры бу даў ніц-
тва ўчы ня юц ца з-за не ад рэ гу ля ва най па лі ты кі цэ на ўтва рэн ня ў 
бу даў ні чай га лі не, што дае маг чы масць ня доб ра сум лен ным за бу-
доў шчы кам атрым лі ваць звыш пры бы так за кошт доль шчы каў.

ЭЛІТ НЫ КОРМ НЕ НА КА РЫСЦЬ
Фак ты не ра цы я наль на га і без гас па дар ча га вы ка ры-
стан ня на сен ня сель ска гас па дар чых куль тур вы со-
кіх рэ пра дук цый вы яў ле ны су пра цоў ні ка мі ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю Го мель скай воб лас ці, які пра вёў пра-
вер кі ў гас па дар ках, што зай ма юц ца вы твор час цю на-
сен ня эліт ных га тун каў сель ска гас па дар чых куль тур.

Вы свет лі ла ся, што з-за не да хо паў пры пла на ван ні аб' ёмаў 
за ку пу на сен ня на ўзроў ні сель гас хар чаў, пры на яў нас ці на 
Го мель шчы не на сен ня вы со кіх рэ пра дук цый, сель га зар га ні-
за цыі вы ка рыс тоў ва лі на сен не, не ад па вед нае стан дар ту, што 
ўрэш це не га тыў на ад бі ла ся на ўра джай нас ці збож жа вых і зер-
не ба бо вых куль тур. У цэ лым па воб лас ці на па сеў ура джаю 
2013 го да гас па дар ка мі бы ло вы ка ры ста на амаль 813 тон 
не кан ды цый на га на сен ня збож жа вых куль тур (0,7%), на сен ня 
ніз кіх рэ пра дук цый — 6024 то ны (5,7%).

У той жа час экс пе ры мен таль ная ба за «Ува ра ві чы» Бу да-
Ка ша лёў ска га ра ё на і экс пе ры мен таль ная ба за «Кры ніч ная» 
Ма зыр ска га ра ё на на сен не вы со кіх рэ пра дук цый скорм лі ва лі 
ска ці не. Так, пер шае прад пры ем ства ле тась скар мі ла жы вё лам 
77 тон на сен ня элі ты і су пер элі ты агуль ным кош там больш за 
322 млн руб лёў. Сё ле та ў лю тым на корм ска ці не бы ло вы ка-
ры ста на 6,5 то ны на сен ня лу бі ну пер ша га го да раз мна жэн ня 
кош там 35,4 млн руб лёў. Акра мя та го, у сту дзе ні-лю тым на 
На ва бе ліц кі кам бі нат хле ба пра дук таў для пе ра пра цоў кі зда-
дзе на 102 то ны су пер элі ты азі май пша ні цы га тун ку «Сю і та». 
Ана ла гіч ныя фак ты Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Го мель скай воб-
лас ці вы яў ле ны і на экс пе ры мен таль най ба зе «Кры ніч ная». З 
ура джаю мі ну ла га го да на корм жы вё ле бы ла вы ка ры ста на 671 
то на збож жа — элі ты азі ма га тры ці ка ле, жы та, яра во га яч ме ню 
і аў са; зда дзе на на пе ра пра цоў ку хле ба кам бі на там 1365 тон 
збож жа элі ты азі ма га тры ці ка ле га тун ку «Валь та рыа».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НЕ ХА ПІ ЛА АР ГУ МЕН ТАЎ — ДА СТАЎ АБ РЭЗ
У мі лі цыю па сту пі ла па ве дам лен не, што ў ад ным з 
пры ват ных да моў у па сёл ку Азя ры шча пад Мінск ам 
гра ма дзя ні ну па гра жа лі аб рэ зам па ляў ні чай стрэль бы. 
На мес ца зда рэн ня быў на кі ра ва ны аў та па труль атра-
да мі лі цыі асаб лі ва га пры зна чэн ня, які нёс служ бу ў 
Пер ша май скім ра ё не ста лі цы.

Па пры быц ці ўсхва ля ва ны муж чы на па тлу ма чыў: пад час 
«вы свят лен ня ад но сін» са зна ё мым дай шло да та го, што апош-
ні пры ста віў да яго га ла вы аб рэз. Гэ та га гра ма дзя ні на тут жа 
за тры ма лі. Ён быў на пад піт ку і ад ра зу ж па чаў сцвяр джаць, што 
ні я кай зброі ў яго ня ма. Ад нак хут ка па мя нё ны аб рэз быў зной-
дзе ны. Яго і пяць па тро наў спра ба ва лі сха ваць на ага ро дзе.

У гэ ты ж дзень на ра ду АМАП, які ахоў ваў пра ва па ра дак 
у Ло шыц кім са до ва-пар ка вым комп лек се, па сту пі ла прось ба 
ака заць да па мо гу ва ен на слу жа чым унут ра ных войск, што нес лі 
не па да лёк служ бу. На мес цы «ама паў цы» ўба чы лі, як не цвя-
ро зы ма ла ды ча ла век спра буе неш та «да ка заць» сал да там, 
раз мах ва ю чы пе рад тва рам апош ніх на жом. Хут ка на ру ках 
гра ма дзя ні на ўжо бы лі на руч ні кі. Да рэ чы, у кі шэ ні 24-га до ва га 
за тры ма на га быў зной дзе ны па трон ка ліб ру 7,62 мм.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АТРЫ МА ЛА АПЁ КІ З-ЗА... ХА ЛА ДЗІЛЬ НІ КА
У Мін ску з-за ўспыш кі га за па вет ра най су ме сі на кух ні 
па цяр пе ла жан чы на. Пры чы на зда рэн ня вы свят ля ец ца, 
ад нак, згод на з па пя рэд няй вер сі яй, ві ной траў мі ра-
ван ня гас па ды ні ква тэ ры шмат па вяр хові ка па ву лі цы 
Ва ра нян ска га стаў... ха ла дзіль нік.

Як бы ло ўста ноў ле на, жан чы на прос та ад чы ні ла дзвер-
цы ха ла дзіль на га агрэ га та ім парт най вы твор час ці 2007 го да 
вы пус ку. У гэ ты мо мант і ад бы ла ся ўспыш ка га за па вет ра най 
су ме сі, у вы ні ку якой гас па ды ня двух па ка ё вай ква тэ ры атры-
ма ла апё кі тва ру, шыі, гру дзей пер шай-дру гой сту пе ні. Пас ля 
агля ду бры га дай хут кай ме ды цын скай да па мо гі яе да ста ві лі ў 
баль ні цу. Мяр ку ец ца, што ад бы ла ся ўспыш ка су ме сі іза бу та ну 
(хо ла да ген ту ха ла дзіль ні ка) з па вет рам.

ЗА ТРЫ МА ЛІ ГВАЛ ТАЎ НІ КА
Уве ча ры па тру лю атра да мі лі цыі асаб лі ва га пры зна-
чэн ня ГУ УС Мін гар вы кан ка ма пе рад алі тры вож нае 
па ве дам лен не: у ква тэ ры па ву лі цы Да ні лы Сер дзі ча 
пры му со ва ўтрым лі ва юць дзяў чы ну...

На мес цы «ама паў цы» бы лі ўжо праз па ру хві лін. Увай сці 
ў ква тэ ру ім да па маг лі ра бот ні кі МНС. Унут ры жыл ля быў за-
тры ма ны 49-га до вы муж чы на, які, як ака за ла ся, пад па гро зай 
вы ка ры стан ня фі зіч най сі лы здзейс ніў гвал тоў ныя дзе ян ні ў 
да чы нен ні да па цяр пе лай. У са мо га за тры ма на га бы ла рэ за ная 
ра на ў воб лас ці лок ця. Ме ды кі ака за лі яму да па мо гу, пас ля ча го 
муж чы ну да ста ві лі ў дзя жур ную часць Фрун зен ска га РУ УС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З пер шых дзён ве рас ня па-
чы на юць дзей ні чаць но выя 
па тра ба ван ні пры ада бран ні 
і пра да стаў лен ні зя мель ных 
участ каў. Аб гэ тым га во рыц-
ца ва Ука зе кі раў ні ка дзяр-
жа вы ад 5 чэр ве ня 2013 го да 
№ 258.

Згод на з гэ тым да ку мен там, 
ця пер зя мель ныя ўчаст кі для бу-
даў ніц тва шмат ква тэр ных жы лых 
да моў бу дуць пра да стаў ляць у 
Мін ску і аб лас ных цэнт рах толь-
кі ка му наль ным уні тар ным прад-
пры ем ствам па ка пі таль ным бу-
даў ніц тве, а так са ма юры дыч ным 
асо бам — пе ра мож цам кон кур су 
па вы ба ры за бу доў шчы ка. Указ 
дае маг чы масць вы зна чыць най-
больш вы гад ныя пра па но вы ад 
за каз чы каў (за бу доў шчы каў) па 
бу даў ніц тве шмат ква тэр ных жы-
лых да моў, акра мя жы лых да-
моў па вы ша най кам форт нас ці. 
Так са ма гэ та дасць маг чы масць 
вы клю чыць зло ўжы ван ні пры пра-
да стаў лен ні зя мель ных участ каў 
пад бу даў ніц тва.

Ка му наль ныя ўні тар ныя прад-
пры ем ствы па ка пі таль ным бу-
даў ніц тве, а так са ма юры дыч ныя 
асо бы — пе ра мож цы кон кур су 
па вы ба ры за каз чы ка (за бу доў-
шчы ка) з'яў ля юц ца за каз чы ка мі 
па вы ка нан ні пра грам дзяр жаў-
на га за ка зу на бу даў ніц тва жы лых 
па мяш кан няў. Ім участ кі бу дуць 
да ваць без пра вя дзен ня аў кцы ё-
ну на пра ва ча со ва га або па ста-
ян на га ка ры стан ня. Што ты чыц ца 
зя мель ных участ каў для бу даў-
ніц тва жы лых да моў па вы ша най 
кам форт нас ці, то яны, як і ра ней, 
бу дуць пра да стаў ляц ца па вы ні-

ках пра вя дзен ня аў кцы ё наў.
Шмат дзет ным сем' ям, якія 

ста яць на ўлі ку ма ю чых па трэ бу 
ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, 
зя мель ныя ўчаст кі для бу даў ніц-
тва жыл ля да юц ца па-за чар гой. 
Пры гэ тым та кія ўчаст кі ў Мін ску, 
аб лас ных цэнт рах і га ра дах аб-
лас но га пад па рад ка ван ня бу дуць 
пра да стаў ляц ца шмат дзет ным 
сем' ям, якія ма юць па трэ бу ў па-
ляп шэн ні жыл лё вых умоў, у пры-
ват ную ўлас насць без уня сен ня 
пла ты за зя мель ны ўчас так.

Акра мя та го, за раз, у ад па вед-
нас ці з ука зам, аба вя зак па зва-
ро це па дзяр жаў ную рэ гіст ра цыю 
гэ тых зя мель ных участ каў ус кла-
да ец ца вы ключ на на ар га ні за цыі 
па зем ле ўпа рад ка ван ні. Гэ та вы-
клю чыць не аб ход насць аса біс тай 
пры сут нас ці гра ма дзян у тэ ры та-
ры яль ных ар га ні за цы ях па дзярж-
рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці, а 
зна чыць ця пер яны не пра пус цяць 
уста ноў ле на га за ка на даў ствам 
тэр мі ну для зва ро ту па ажыц цяў-
лен ні рэ гіст ра цый ных дзе ян няў.

Ця пер дзяр жаў ная рэ гіст ра цыя 
ства рэн ня зя мель на га ўчаст ка і 
ўзнік нен ня пра ва на яго, вы да ча 
па свед чан ня аб дзярж рэ гіст ра-
цыі ажыц цяў ля юц ца ў тэр мін не 
больш за 7 пра цоў ных дзён. У вы-
пад ку вы ка нан ня вя лі ка га аб' ёму 
пра цы, не аб ход най для ажыц цяў-
лен ня рэ гіст ра цый на га дзе ян ня, 
яна мо жа вы кон вац ца ў тэр мін да 
14 пра цоў ных дзён.

Ука зам пра ду гле джа на, што 
пры пра да стаў лен ні зя мель на га 
ўчаст ка ў ча со вае ка ры стан не 
або арэн ду тэр мі нам да ад на го 
го да дзяр жаў ная рэ гіст ра цыя яго 

ства рэн ня і ўзнік нен ня пра воў на 
яго не ажыц цяў ля ец ца, а за клю-
чэн не да га во ра арэн ды зя мель-
на га ўчаст ка ў пісь мо вай фор ме 
не па тра бу ец ца. Да ку мен там 
удас ка наль ва ец ца па ра дак пра-
да стаў лен ня зя мель ных участ каў 
для рэа лі за цыі ін вес ты цый ных 
да га во раў, за клю ча ных з на шай 
кра і най. Вы кан ка мы бу дуць аба-
вя за ны фар мі ра ваць спі сы ўчаст-
каў (апош нія пад рых та ва ны для 
на ступ на га пра да стаў лен ня іх ін-
вес та рам). Гэ тыя спі сы па він ны 
раз мя шчац ца на ін фар ма цый ных 
стэн дах і афі цый ных сай тах вы-
кан ка маў.

За раз указ ро біць больш жорст-
кі мі па тра ба ван ні па раз мя шчэн ні 
аб' ек таў не ру хо мас ці на зем лях 
сель гас пры зна чэн ня і ляс но га 
фон ду. Ця пер, ка лі спат рэ біц ца 
па бу да ваць дом на гэ тых зем лях, 
трэ ба бу дзе ўзгад ніць ра шэн не з 
Прэ зі дэн там Бе ла ру сі. Пры гэ тым 
уста наў лі ва юц ца кан крэт ныя вы-
пад кі, пры якіх не па тра бу ец ца та-
кое ўзгад нен не мес ца раз мя шчэн-
ня зя мель ных участ каў. Га вор ка 
ідзе аб уз вя дзен ні і аб слу гоў ван ні 
пад зем ных лі ней ных збу да ван няў 
(га за пра во даў, наф та пра во даў, 
лі ній элект ра пе ра дач, су вя зі і ін-
шых збу да ван няў), рэ кан струк цыі 
лі ней ных збу да ван няў, уклю ча ю-
чы чы гун ку і аў та ма біль ныя да ро гі. 
Сю ды ад но сяц ца экс плу а та цый ныя 
свід ра ві ны для зда бы чы вуг ле ва да-
род най сы ра ві ны і аб' ек таў, звя за-
ных з іх аб слу гоў ван нем, а так са ма 
бу даў ніц тва і аб слу гоў ван не аб' ек-
таў не ру хо май ма ё мас ці ў ме жах 
сва бод ных эка на міч ных зон.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗЯ МЕЛЬ НЫЯ ЎЧАСТ КІ — 
НА НО ВЫХ УМО ВАХ

Ка лі пра чнуў ся, між во лі па ду маў: 
«Трэ ба сён ня па да ро зе на пра цу абы-
хо дзіць мес цы, дзе ёсць аб мен ні кі, — 
там, на пэў на, бу дуць чэр гі». Але ні чо га 
па доб на га я не ўба чыў, ка лі вый шаў з 
ха ты. Лю дзі та кія са мыя, як і ра ней, 
го рад на мес цы. Ужо ў рэ дак цыі вы ра-
шыў па ча каць вы ні каў но вых тар гоў на 
бір жы і, ка лі курс до ла ра пад ні мец ца 
яшчэ, прай сці ся па аб мен ных пунк тах. 
Рост «аме ры кан ца» яшчэ на дзе сяць 
руб лёў да 9030 (пас ля трыц ца ці руб лё-
вай «над баў кі» ў аў то рак) стаў для мя-
не зя лё ным свят лом ва ўсіх сэн сах.

«Жах»
Да гэ та га я па спеў па гля дзець, што пі шуць 

лю дзі пра «страш ны пра рыў 9-ты сяч най сто-
лі» на фо ру мах. Аб мер ка ван не, як звы чай на, 
па сту по ва пе рай шло з прад ме та раз мо вы на 
асо бы. Ад нак і ся род свар кі «ка мен та та ры» па-
кі да лі ці ка выя дум кі. Пра ціў ні кі па зі цыі «А-а-а! 
Жах! До лар каш туе ўжо ў ся рэд нім 9070!» 
аль бо не ба чаць у па слаб лен ні руб ля не спа-
дзя ван кі (маў ляў, ра сі я не сваю ва лю ту абяс-
цэнь ва юць, зна чыць, і нас гэ та па він на бы ло 
за кра нуць), аль бо лі чаць, што па ні ка ваць, як у 
2011-м, ні хто не бу дзе, бо за раз вы со кія стаў кі 
па руб лё вых дэ па зі тах. Атрым лі ва ец ца, што 
бе ла ру сы на гэ ты раз па він ны па во дзіць ся бе 
больш спа кой на. За раз пра ве рым.

«Усё як звы чай на»
Адзін з аб мен ні каў ка ля ста ліч на га ЦУ Ма 

па ві нен быў вось-вось ад чы ніц ца пас ля тэх-
ніч на га пе ра пын ку. Мне па шчас ці ла па спець 
пер шым у чар гу. Блі жэй да ад крыц ця па ды шлі 
яшчэ ча ла век дзе сяць. Шмат хто пра бя гаў мі-

ма ходзь, толь кі за зі ра ю чы на шыль ду з кур са мі 
і неш та пад ліч ва ю чы ў га ла ве. Але на ват тыя, 
што ста я лі за мною ў чар зе, не бы лі па доб ны 
да лю дзей, якіх я ба чыў два га ды та му ўна чы на 
чы гу нач ным вак за ле По лац ка ў по шу ках цяг ні-
ка, які вер не мя не з ка ман дзі роў кі да до му. Тыя 
нер во ва спа лі ў за ле ча кан ня ка ля аб мен ні ка, 
пры цяг нуў шы з до му па душ кі, а гэ тыя, сён няш-
нія, спа кой на ча ка лі сва ёй чар гі, каб здаць або 
на быць ва лю ту для сва іх аса біс тых па трэб. У 
асноў ным по бач са мною ста я лі жан чы ны га доў 
па трыц цаць, та му мож на вы ка заць зда гад ку, 
што ве ра сень пры му сіў іх вы дат ка ваць шмат 
гро шай на пад рых тоў ку дзя цей да шко лы, — 
за лез лі ў збе ра жэн ні. Ад на так і ад ка за ла на 
маё з усмеш кай кі ну тае «9 ты сяч усе спу жа лі-
ся, ці што?»: «Ды не. Прос та здаю».

Але тут ужо пад ня лі ся жа лю зі ў акен цы 
аб мен ні ка, і дзяў чы на-ка сір пы таль на па гля-
дзе ла на мя не. Але я ні чо га не па клаў ёй у 
скрын ку і рас тлу ма чыў, што прый шоў як ка-
рэс пан дэнт. Дзяў чы на вель мі здзі ві ла ся. Мож-
на бы ло па ду маць, што я прад ста віў ся тэ ра-
рыс там. На мае пы тан ні на конт та го, ці не ста лі 
пас ля ўча раш ня га больш куп ляць ва лю ты, 
а мо жа, на ад ва рот, зда ваць, ад ка зам ста ла 
яшчэ боль шае здзіў лен не на тва ры ка сір кі: 
«Усё як звы чай на».
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Па ні ка не ад бы ла ся. Хут чэй за ўсё, па-

куль што яна і не ад бу дзец ца, бо, як на га-
даў БЕЛ ТА кан ды дат эка на міч ных на вук 
Ва ле рый БА РА ДЗЕ НЯ, Са вет Мі ніст раў, 
сцвяр джа ю чы асноў ныя пра гноз ныя па каз-
чы кі са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця, за-
клад ваў мак сі маль ны курс до ла ра на ка нец 
гэ та га го да ў па ме ры да 9500 руб лёў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

На слы хуНа слы ху  ��

ПА НІ КА НЕ АД БЫ ЛА СЯ

Па гад нен не аб гэ тым бы ло пад пі са на ўчо ра 
на су стрэ чы стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Ана-
то ля Ру бі на ва з чле нам Па ста ян на га ка мі тэ та 
Па літ бю ро ЦК Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая 
Лю Юнь ша нем.

«Ваш ві зіт мае над звы чай вя лі кае зна чэн не і, у 
пры ват нас ці, за клі ка ны за крыць яшчэ ад но звя но, 
якое бы ло не да стат ко ва раз ві та ў сіс тэ ме на шых 
ад но сін. Я маю на ўва зе ўза е ма дзе ян не СМІ», — 
ска заў Ана толь Ру бі наў. На яго дум ку, гэ та гіс та рыч-
ны мо мант для раз віц ця су пра цоў ніц тва СМІ дзвюх 
кра ін, асаб лі ва тэ ле ба чан ня. «Нам ці ка ва бы ло б 
ба чыць, што дзе ец ца ў Кі таі. Але не заў сё ды мож на 
па ехаць і зняць сю жэт. На пэў на, кі тай цам так са ма 
ці ка ва ве даць, як раз ві ва ец ца Бе ла русь», — ска заў 
ён. Та му бы ло пад пі са на Па гад нен не аб су пра цоў-
ніц тве па між На цы я наль най Дзярж тэ ле ра дыё кам па-
ні яй і Цэнт раль ным тэ ле ба чан нем Кі тая.

Да рэ чы, Ана толь Ру бі наў ад зна чыў, што з 2005 
го да су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін на бы ло стра тэ гіч ны 
ха рак тар. А пас ля сё лет ня га ві зі ту ў КНР Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі ад но сі ны пе рай шлі на ўзро вень усе ба ко ва га 
стра тэ гіч на га парт нёр ства. Кі тай удзель ні чае ў ін вес-
ты цый ных пра ек тах і вы дзе ліў крэ дыт ную лі нію на $16 
млрд. Асоб на Ана толь Ру бі наў ад зна чыў пра ект па 
ства рэн ні Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар-
ка. Важ ным з'яў ля ец ца і су пра цоў ніц тва ў па лі тыч най 
сфе ры: «У нас адзі ныя па ды хо ды ў га лі не су свет най 
па лі ты кі. Мы заў сё ды дзя ку ем КНР за па ста ян ную 
пад трым ку Бе ла ру сі ў між на род ных ар га ні за цы ях, най-
перш у ААН». Больш за тое, Бе ла русь цвёр да ста іць 
на па зі цыі пра ўз'яд нан не Тай ва ня з КНР і лі чыць гэ та 
не па збеж най па дзе яй, якая па він на ад быц ца.

Спі кер за кра нуў і тэ му су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
аду ка цыі, навукі, культуры і вайсковай сферы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ ПАД НЯ БЕС НАЙ 
УБА ЧАЦЬ І БЕ ЛА РУ СЫ


