
Са ма лёт з гу ма ні тар най 
да па мо гай для Амур скай 
воб лас ці вы ле цеў учо ра ў 
13.10 з На цы я наль на га аэ ра пор та 
Мінск, пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Гу ма ні тар ная да па мо га ў Амур скую 
воб ласць бы ла на кі ра ва на па да ру-
чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі. Як рас ка заў прэс-сак ра тар 
МНС Бе ла ру сі Ві таль На віц кі, у Бла га-
ве шчанск Іл-76 да ста віць 43 т гру зу — 
мак сі мум, які мо жа транс пар та ваць са-
ма лёт.

У па цяр пе лыя ра ё ны Амур скай воб-
лас ці са ма лёт да ста віць дзі ця чае хар-
ча ван не (43 т пад рых та ваў ар шан скі за-
вод). Акра мя та го, Бе ла русь ад пра ві ла 
чы гу нач ным транс пар там мяс ныя кан-
сер вы і хар чо вую буль бу. Су пра ва джа-
юць груз ра бот ні кі МНС Бе ла ру сі на ча-
ле з на мес ні кам мі ніст ра МНС Аляк санд-
рам Ган ча ро вым. «Ад та кіх ка та строф, 
што зда ры ла ся ў Амур скай воб лас ці, 
ні хто не за стра ха ва ны, і толь кі ра зам 
мож на спра віц ца з та кі мі вы пра ба ван-
ня мі», — ска заў ён. Аляк сандр Ган ча роў 
ад зна чыў, што мі ніст ры МНС Бе ла ру сі і 
Ра сіі пра вя лі тэ ле фон ную раз мо ву, у час 
якой ра сій скі ка ле га па дзя ка ваў бе ла-
рус ка му на ро ду за спа га ду і да па мо гу 
Амур ска му краю ў цяж кай сі ту а цыі. На-
мес нік мі ніст ра МНС Бе ла ру сі пад крэс-
ліў, што ра сій скія ка ле гі спраў ля юц ца з 
па стаў ле ны мі пе рад імі за да ча мі. Ёсць 
па трэ ба ме на ві та ў хар чо вай да па мо зе, 
асаб лі ва дзе цям. Та му ў пер шую чар гу 
Бе ла русь на кі ра ва ла ў Амур скую воб-
ласць дзі ця чае хар ча ван не.
Так са ма груз су пра ва джае 
стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
дзяр жаў ным бу даў ніц тве, 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні і 
рэг ла мен це Аляк сандр За-
зу ля. «Пе рад на шай мі сі яй 
ста іць за да ча ад імя бе ла-
ру саў пад тры маць на шых 
сяб роў, бра тоў-ра сі ян. Ка лі 
пры хо дзіць бя да, ад лег лас-
ці ні хто не бя рэ ў раз лік», — 
ад зна чыў ён.
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КОРАТКА
Суд Пар ты зан ска га ра ё на 

Мiн ска не за да во лiў скар гу 
аба ро ны фi гу ран та «ка лiй-
най» спра вы Ула дзi сла ва Баў-
мгерт не ра аб змя нен нi ме ры 
стры ман ня.

Ты дзень бе ла рус кай кух нi 
пра вя дуць з 7 па 15 ве рас ня 
два нац цаць ка вяр няў i рэ ста-
ра наў Мiн ска, дзе сяць з iх раз-
ме шча ны на тэ ры то рыi Верх-
ня га го ра да. Ка ля ўва хо даў ва 
ўста но вы гра мад ска га хар ча-
ван ня, якiя да лу чы лi ся да пра-
ек та, бу дуць вы ве ша ныя спе-
цы яль ныя пла ка ты з вы ява мi 
страў на цы я наль най кух нi.

У Аст ра вец кiм ра ё не бу-
дуць вы рошч ваць i пе ра пра-
цоў ваць аб ля пi ху. Ужо за кла-
дзе ны га да валь нiк, вы рошч-
ва ец ца 5 тыс. са джан цаў. 
Пла ну ец ца ства рыць поў ны 
цыкл вы твор час цi аб ля пi хi i 
пра дук цыi яе пе ра пра цоў кi. 
Увес ну 2014-га на пло шчы 
1 га бу дзе раз бi ты ма тач на-
ча ран ко вы сад.
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Долар ЗША    9040,00
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Укр. грыўня 1105,61

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 20°
Віцебск     + 18°
Гомель     + 16°
Гродна     + 20°
Магілёў     + 17°
Мінск     + 19°  

АБА МА ЗА ПА ТРА БА ВАЎ ПА ВЯ ЛI ЧЫЦЬ СПIС ЦЭ ЛЯЎ
ДЛЯ ЎДА РУ ПА СI РЫI

Прэ зi дэнт ЗША Ба ра к Аба ма, якi зна хо дзiц ца ця пер у Санкт-Пе цяр бур гу на са мi це G20, па куль Кан грэс вы-
ра шае пы тан не аб маг чы мас цi на ня сен ня ўда ру па Сi рыi, на кi ра ваў у Пен та гон па тра ба ван не па шы рыць спiс 
па тэн цый ных цэ ляў у гэ тай блiз ка ўсход няй кра i не, пi ша га зе та The New York Times. Га вор ка iдзе пра па ве лi чэн не 
спi са з 50 аб' ек таў на тэ ры то рыi Сi рыi, якiя бы лi вы зна ча ны фран цуз скi мi са юз нi ка мi аме ры кан цаў. Акра мя та го, 
ад мi нiст ра цыя ўпер шы ню за га ва ры ла аб вы ка ры стан нi аме ры кан скiх i фран цуз скiх са ма лё таў. Ра ней мер ка ваў ся 
толь кi за пуск з ка раб лёў у Мiж зем ным мо ры кры ла тых ра кет «Та ма гаўк» .

У КАЎ НА СЕ Ў ГРА МАД СКIХ МЕС ЦАХ УСТА ЛЯ ВА ЛI 5 ДЭ ФIБ РЫ ЛЯ ТА РАЎ
Каў нас стаў пер шым го ра дам у Лiт ве, дзе ў гра мад скiх мес цах уста ля ва лi пяць дэ фiб-

ры ля та раў — пры бо раў, якiя мо гуць вы ра та ваць жыц цё ў вы пад ку па ру шэн ня сар дэч на га 
рыт му. Дэ фiб ры ля тар зна хо дзiц ца на Каў нас кай аў та стан цыi, на чы гу нач най стан цыi, у 
ганд лё вым цэнт ры Akropolis, у рэ ста ра не Sadutе ў ста рым го ра дзе i рэ ста ра не на Лай свес 
алеi Miesto sodas. На га да ем, што ўста ля ва ны ў аэ ра пор це Франк фур та дэ фiб ры ля тар 
ле тась вы ра та ваў жыц цё вя до ма му каў нас ка му кар ды ё ла гу Вi таў та су Груб ляў ска су.

ЮАНЬ УПЕР ШЫ НЮ ЎВАЙ ШОЎ У ДЗЯ СЯТ КУ СА МЫХ ТАР ГА ВА НЫХ 
СУ СВЕТ НЫХ ВА ЛЮТ

Кi тай скi юань аба гнаў ра сiй скi ру бель, швед скую кро ну i но ва зе ланд скi до лар i ўпер шы ню ўвай шоў у дзя сят ку 
са мых тар га ва ных су свет ных ва лют, пi ша The Wall Street Journal. Ва лю та КНР пад ня ла ся з 17-га на 9-е мес ца 
ў рэй тын гу Бан ка мiж на род ных раз лi каў, што пуб лi ку ец ца раз на тры га ды. За тры га ды аба рот тар гоў юа ня мi 
па тро iў ся i да сяг нуў 120 млрд до ла раў за дзень у 2013 го дзе.

ВА УКРА I НЕ МО ГУЦЬ УВЕС ЦI ПА ДА ТАК НА АБ МЕН ВА ЛЮ ТЫ
На цы я наль ны банк Укра i ны не вы клю чае ўвя дзен ня 

ў кра i не па да тку на аб мен ва лю ты ўжо ў 2013 го дзе. 
Пра гэ та на бры фiн гу за явiў ды рэк тар юры дыч на га 
дэ парт амен та НБУ Вiк тар Но вi каў. Ад па вед ны за ко-
на пра ект за раз да пра цоў ва ец ца. Ка лi за кон ус ту пiць 

у сi лу, гра ма дзя не Укра i ны пры аб ме не ва лю ты па вiн ны бу дуць пла цiць 10% 
ад су мы аб ме ну ў вы гля дзе ад лi чэн няў у пен сiй ны фонд.

КАМ П'Ю ТАР НЫЯ 
ГУЛЬ НI ПА ЛЯП ША ЮЦЬ 

ПА МЯЦЬ I ЎВА ГУ 
ПА ЖЫ ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

На ву коў цы да ве да лi ся, якi эфект 
вi дэа гуль нi на кшталт го нак ма юць 
на асоб 60—85 га доў. Як ака за ла ся, 
гон кi па зi тыў на ад бi ва лi ся на пра цоў най 
па мя цi i ўва зе па жы лых лю дзей, пi ша 
The Telegraph. Пэў ныя мо ман ты гуль-
нi раз вi ва лi шмат за дач насць — здоль-
насць, якая сла бее з уз рос там. Праз 
12 га дзiн гуль нi па жы лыя лю дзi ўжо 
маг лi абы граць гру пу 20-га до вых гей-
ме раў, якiя ра ней не су ты ка лi ся з гэ тай 
гуль нёй. А вось па ляп шэн нi ў па мя цi i 
ўва зе за ста ва лi ся на ват праз 6 ме ся-
цаў пас ля за кан чэн ня экс пе ры мен та. 
Як ад зна ча лi яго ар га нi за та ры, гуль нi 
здоль ныя па леп шыць стан не толь кi 
пры стра це па мя цi, але i пры дэ прэ сii, 
дэ мен цыi, сiн дро ме дэ фi цы ту ўва гi i гi-
пер ак тыў нас цi.

Тое, што без на яў ныя 
раз лi кi — гэ та зруч на, 
мно гiя ўжо зра зу ме лi. 
Зар пла ты ўсiм
на лiч ва юць 
на плас ты ка выя 
карт кi, i ка рыс тац ца iмi 
за не каль кi га доў 
мы на ву чы лi ся. 

«З-за стэ рэа ты паў
і не га ты ву ў да чы нен ні 
да ся бе мно гія 
ВІЧ-ін фі цы ра ва ныя
на ват не звяр та юц ца 
па ля чэн не,
ба яц ца га ва рыць
пра свой
ды яг наз.

Ба лет «Вi таўт»
гля дзець мож на з го на рам: 
яго ад чу юць тыя, 
для ка го гiс то рыя вы шэй 
за ха рэа гра фiю,
а па чуц цё па тры я тыз му 
вы шэй за мэ ту тэ ат ра
пе ра ва роч ваць
ду шу. 

Дзмiт рый ПЯС КОЎ, 
прэс-сак ра тар прэ зi дэн та РФ

«Ад но сi ны па мiж дзяр-
жа ва мi — асаб лi ва та кi мi 
са юз ны мi дзяр жа ва мi, як 
Ра сiя i Бе ла русь, — заў сё-
ды пры яры тэт ныя ў па-
раў на ннi з ад но сi на мi па-
мiж ней кi мi кар па ра цы я мi, 
прад пры маль нi ка мi. Та му, 
без умоў на, не трэ ба ней кiм 
чы нам эк заль та ваць сi ту а-
цыю ва кол спра вы Су лей ма-
на Ке ры ма ва, трэ ба ва ўсiм 
спа кой на ра за брац ца. Я не 
су мня ва ю ся, што на шы 
кам пе тэнт ныя ор га ны бу-
дуць у кан так це з бе ла рус-
кi мi ка ле га мi i атры ма юць 
усю iн фар ма цыю».

На ву чэн цы Ба ры саў ска га дзяр жаў на га ка ле джа да па-
ма га юць убі раць буль бу на па лях ААТ «МІ РА ПОЛ ЛЕ» (Ба-
ры саў скі ра ён). Та кім чы нам сту дэн ты ма юць маг чы масць 

за ра біць гро шы для ся бе, а так са ма на рых та ваць га род ні ну 
для ка ле джа. Уся го на прад пры ем стве за са джа на буль бай 
ка ля 100 гек та раў зям лі.
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ГУ МА НІ ТАР НАЯ ДА ПА МО ГА
ДЛЯ АМУР СКАЙ ВОБ ЛАС ЦІ

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў 
учо ра прад пры ем ства «Мо та ве ла», 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з вы ні ка мі фі-
нан са ва-гас па дар чай дзей нас ці і перс пек ты ва мі 
раз віц ця прад пры ем ства. Раз мо ва так са ма іш ла 
пра стан, праб ле мы і перс пек ты вы раз віц ця пра-
мыс ло вас ці Мін ска ў цэ лым. У час на вед ван ня 
«Мо та ве ла» Прэ зі дэн ту так са ма бы ло да ло жа на 
аб вы ка нан ні ўка за ад 26 лі пе ня 2007 го да № 354, 
які ты чыў ся пы тан няў да лей ша га раз віц ця прад-
пры ем ства. У ад па вед нас ці з гэ тым да ку мен там, 
дзяр жаў ны па кет ак цый та ва рыст ва быў пра да дзе-
ны ін вес та ру — аў стрый скай фір ме АТЭК Holdіng 
GmbH. Пры гэ тым ад ной з най больш важ ных умоў 
про да жу бы ло за ха ван не спе цы я лі за цыі ААТ «Мо-
та ве ла» і ўкла дан не ў 2007—2012 га дах у яго раз-
віц цё не менш як $20 млн. Так са ма пла на ва ла ся, 
што прад пры ем ства па він на бы ло ле тась вый-
сці на аб' ём вы твор час ці ў 500 тыс. ве ла сі пе даў 
і 30 тыс. ма та цык лаў. Ад нак, як да ла жы лі Прэ зі-
дэн ту, па стаў ле ныя 
ўмо вы вы ка на ны 
толь кі част ко ва. 

Па сло вах кі раў-
ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Анд рэя 
Ка бя ко ва, да лё ка 
не ідэа льны і фі нан-
са вы стан прад пры-
ем ства, вы со кі ўзро-
вень дэ бі тор скай за-
па зы ча нас ці.

Аляк сандр Лу-
 ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што 
не ўсе пло шчы 
прад пры ем ства за-
дзей ні ча ны пад вы-
твор часць, як бы ло 
да моў ле на, і ка ля 
чвэр ці пло шчаў зда-
ец ца ў арэн ду. Прэ зі дэнт за па тра ба ваў без умоў-
на га вы ка нан ня пла наў па раз віц ці ак цы я нер на га 
та ва рыст ва, яшчэ раз пад крэс ліў, што па він на пра-
сочвацца ды на мі ка па вы ха дзе на за пла на ва ныя 
аб' ёмы вы твор час ці.

НІ Я КАЙ ШТУЧ НАЙ 
ДЭ ВАЛЬ ВА ЦЫІ РУБ ЛЯ 

Бе ла рус кі ру бель пад па трэ бы пра мыс ло вас-
ці дэ валь ва вац ца не бу дзе, за явіў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ў час на вед ван ня ААТ «Мо та ве ла». 
«Бе ла рус кі ру бель бу дзе або ўма цоў вац ца, або 
аслаб ляц ца ў за леж нас ці ад по пы ту і пра па но-
вы», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. Ён ад зна-
чыў, што ця пер, з-за ўзрос ла га по пы ту на ва лю ту, 
бе ла рус кі ру бель кры ху асла беў. «Гэ та жа лез ная 
за да ча На цы я наль на му бан ку: ні ў якім ра зе ні чо га 
штуч на не стрым лі ваць і не мар на ваць зо ла та-
ва лют ныя рэ зер вы», — ска заў Прэ зі дэнт. «Гэ та 
свя тое. Я не ма гу за па сы, пры зна ча ныя на са мыя 
цяж кія ча сы і на тры ме ся цы ім пар ту наф ты, га зу, 
ле каў, вам ад даць, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка, звяр та ю чы ся да кі раў ні коў пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў. — Вы ро бі це трак та ры, аў та ма-
бі лі, шмат ча го ін ша га: ідзі це, пра да вай це і жы ві це 
на гэ тую ва лю ту».

«Ні я кай штуч най дэ валь ва цыі, каб вам жыц цё 
па лег чыць і экс парт па леп шыць, не бу дзе», — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт. «Я кра і ну не ма гу кі нуць пад 
но гі пя ці ды рэк та рам, якія ў вас сён ня ні чо га не ро-
бяць», — да даў кі раў нік дзяр жа вы. Ён па абя цаў 
ад стаў ку чле нам ура да і ды рэк та рам прад пры ем-
стваў за не вы ка нан не да 1 сту дзе ня 2014 го да за-
дан няў па раз груз цы скла доў і рос ту пра мыс ло вай 
вы твор час ці. «Ка лі 1-га сту дзе ня вы не вый дзе це 
на тое, што абя ца лі, — ні Ся маш кі, ні ды рэк та раў 
на гэ тых па са дах не бу дзе. І яшчэ ацэн ку да дзім 
прэм' ер-мі ніст ру: мо жа быць, і ён ра зам з ва мі 
пой дзе. У мя не вый сця ін ша га ня ма», — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы. «Вы на мя не не крыў дуй це, гэ та 
кад ра вая па лі ты ка», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка. — «Ка бя коў ужо сваё атры маў — за тое, 

што не каль кі вы зва ле ных ад па сад ча ла век тра-
пі лі на цёп лыя мес цы. Ка лі, да пус цім, ды рэк тар 
ма тор на га за во да — сле сар, зна чыць, ён пой дзе 
пра ца ваць сле са рам або бры га дзі рам сле са раў, 
ка лі Ся маш ка — кан струк тар, ён пой дзе пра ца-
ваць кан струк та рам, ка лі за хо ча».

Прэ зі дэнт па пя рэ дзіў чы ноў ні каў аб не да пу-
шчаль нас ці ства рэн ня якіх-не будзь ка мер цый-
ных струк тур для да лей ша га пра ца ўлад ка ван ня 
ў іх. «Цёп лых мес цаў, а не дай Бог ка мер цый ных 
струк тур, для вас не бу дзе, та му што гэ тая ка-
мер цый ная струк ту ра бу дзе зні шча на ім гнен на, 
ка лі яны возь муць на пра цу без май го ве да ма 
лю дзей з кад ра ва га рэ ест ра. У мя не ня ма ін ша га 
вый сця: ці вы пра цу е це і да яце вы нік, ці сы хо дзі це. 
Та му што не ка то рыя ства ры лі дзесь ці струк ту ры 
і сён ня ся дзяць і ду ма юць: доб ра, не тут, дык там 
я ўлад ку ю ся. Не! Вы пра ца ва на сіс тэ ма, мы гэ та 
ўсё ад со чым, — ска заў Прэ зі дэнт. — Толь кі ча ла-
ве чы, пры стой ны па ды ход. Я ра зу мею скла да нас ці 
і цяж кас ці, я ба чу, як свет сён ня боў та ец ца ў гэ тым 
кры зі се, але я ба чу і ін шае, — да даў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Вы доб ра ідзя це па вы ка нан ні тых абя цан-

няў, якія вы з Мяс-
ні ко ві чам да лі 
на апош няй на ра-
дзе. Гэ та зна чыць, 
мы ўжо на 1 каст-
рыч ні ка па він ны 
ба чыць паў кро ку, 
а да 1 сту дзе ня 
зро бім знач ны 
ры вок і вый дзем 
на тое, што абя ца-
лі на на ра дзе», — 
ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу-
ка шэн ка за па тра-
ба ваў ад чы ноў ні-
каў плё ну та кой 
пра цы і пры то ку ў 
кра і ну ва лют ных 
срод каў. «Ва ша 

пра мая за да ча — ганд ля ваць. Якая праб ле ма? 
У нас, на пэў на, у 50-ці, ка лі не больш, кра і нах све-
ту ёсць прад стаў ні кі на ўзроў ні па слоў. Бя ры це і 
ганд люй це ка лій ны мі ўгна ен ня мі, што, да рэ чы, 
сён ня і па ча лі ра біць, — ска заў Прэ зі дэнт. — На-
пруж вац ца па він ны ўсе. Сён ня ўсе на мес ні кі мі-
ніст ра за меж ных спраў ез дзяць па кра і нах і вя-
дуць за ру ку прад стаў ні коў Бе ла рус кай ка лій най 
кам па ніі, каб за клю чыць да га во ры і пе ра адо лець 
гэ ты кры зіс».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма за кра нуў тэ му про-
да жу «Бе ла русь ка лія». «Ка жуць, ча му ён не пра дае 
«Бе ла русь ка лій»? Слу хай це, гэ та ж іды ё там трэ ба 
быць, на ват да гэ та га раз ва лу, каб, ка лі ца на прад-
пры ем ства мінімальная, я ўзяў ды і пра даў яго», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

ВЫ ЯЗ НУЮ ПОШ ЛІ НУ — 
ДЛЯ ТЫХ, ХТО ВЫ ЯЗ ДЖА ЮЦЬ 
ЗА МЯ ЖУ ПА ПА КУП КІ 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па ноў вае ўвес ці вы-
яз ную пош лі ну для тых бе ла ру саў, якія вы яз джа-
юць за мя жу па па куп кі. «Ча му мы ства ра ем умо вы 
для ўво зу ў кра і ну ім пар ту, яшчэ і на ль гот ных 
умо вах? У нас свае ха ла дзіль ні кі, на вош та нам 
іль гот ныя ўмо вы ства раць для ўво зу ха ла дзіль ні-
каў з-за мя жы?» 

«Нас кры ты ку юць — бед ная, жаб рац кая кра і на, 
а на шы лю дзі да $3 млрд за год вы во зяць за мя жу 
ў Еў ра са юз і пры во зяць та ва ры, якія мы так са ма 
вы пус ка ем», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Дык вось, 
я даў но да ру чыў: вы яз джа еш за ме жы, усё роў на 
па што, за пла ці вы яз ную пош лі ну. Гэ та бу дзе так: 
мы ця бе на мя жы аб слу гоў ва ем — 100 до ла раў 
з но са пла ці і едзь са бе за мя жу, — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Та ды ён прый дзе ў на шу кра-
му і ку піць наш ха ла дзіль нік, а не бу дзе цяг нуць з 
Еў ра са ю за ба рах ло не вя до ма якой вы твор час ці. 
А яны там бу дуць ся дзець і па ці раць ру кі: 3 млрд 
до ла раў увез лі ім гро шай, у іх раз ві ва ец ца ган даль, 
вы твор часць, а мы боў та ем ся тут, як дур ні», — ска-
заў кі раў нік дзяр жа вы.

ДЭ ВАЛЬ ВА ЦЫІ РУБ ЛЯ
ПАД ПА ТРЭ БЫ ЭКА НО МІ КІ НЕ БУ ДЗЕ

БУЛЬБА НАША — СІЛА НАШАБУЛЬБА НАША — СІЛА НАША
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