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КОРАТКА

Ма са вая iму нi за цыя на сель-
нiц тва Бе ла ру сi су праць гры пу 
пач нец ца 1 каст рыч нi ка.

Бе ла ру сы ця пер мо гуць 
зда ваць жы лыя па мяш кан нi 
пры ват на га жы ло га фон ду 
ў арэн ду юры дыч ным асо-
бам для вы ка ры стан ня па 
пры зна чэн нi. Ад па вед ная 
фор ма да га во ра арэн ды 
за цвер джа на па ста но вай 
Са ве та Мi нiст раў Бе ла ру сi 
ад 29 жнiў ня 2013 г. № 757. 
Акра мя та го, да ку мен там 
за цвяр джа ец ца i фор ма да-
га во ра арэн ды (суб арэн ды) 
ма шы на-мес ца.

Вяр хоў ны суд Бе ла ру сi 
па кi нуў без зме ны пры суд 
бы ло му на чаль нi ку сак ра та-
ры я та Са ве та Рэс пуб лi кi На-
цы я наль на га схо ду Бе ла ру сi 
Гле бу Бяд рыц ка му.

9 ве рас ня ка ля 20.00 
30-га до вы ма зы ра нiн бес-
пры чын на зра бiў тры стрэ-
лы з па ляў нi чай стрэль бы з 
акна сва ёй ква тэ ры. Па цяр-
пе лых ня ма. За ве дзе на кры-
мi наль ная спра ва па фак це 
ху лi ган ства. Муж чы на за-
тры ма ны.
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ПРА МАЯ ЛІ НІЯ МУС

ВЫ Ў ПА РАД КУ?
На ва шы пы тан ні, звя за ныя 

з аса біс тай і ма ё мас най бяс пе-
кай, ахоў ны мі па слу га мі, бяс пе-
кай да рож на га ру ху, свое ча со вым 
рэ ага ван нем на па ве дам лен ні аб 
пра ва па ру шэн нях, гра мад скім па-
рад кам і пра фі лак ты кай зла чын-
стваў ад ка жа на мес нік мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў — на чаль нік 
мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі 
ге не рал-ма ёр мі лі цыі Мі ка лай 
Аляк санд ра віч МЕЛЬ ЧАН КА. 
«Пра мая лі нія» з яго ўдзе лам 
ад бу дзец ца ў Мі ніс тэр стве ўнут-
ра ных спраў сёння, 11 ве рас ня, 
у се ра ду, з 11.00 да 12.00 па ну-
ма ры: (8-017) 218 55 30.

Аб' явы са сло вам «па тра бу юц ца» ў на шай 
кра і не ця пер, ма быць, са мыя рас паў сю джа-
ныя. Кад ры па трэб ны прак тыч на ва ўсіх сфе-
рах: бу даў ніц тва, аду ка цыя, ган даль, ме ды-
цы на...

По пыт на пра цоў ную сі лу ў пер шым паў год дзі 2013 
го да, у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 
го да, па вя лі чыў ся, ад зна ча юць у Мі ніс тэр стве пра цы 
і са цы яль най аба ро ны.

На 1 жніў ня ў ор га ны па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не па сту пі лі звест кі аб на яў нас ці 73500 
ва кан сій. Пры гэ тым ры нак пра цы ары ен та ва ны на 
ра бо чыя пра фе сіі, якія скла лі 79,6% ад агуль най 
коль кас ці ва кан сій. У Мін ску пра ца даў цы ў мно-
гіх сфе рах ужо ад чу ва юць дэ фі цыт не аб ход ных ім 
кад раў — там на ад на го бес пра цоў на га пры па дае 
16 ва кан сій.

Не да хоп ра бо чых шмат у чым звя за ны з тым, што 
ў на шым гра мад стве па нуе ўста ноў ка на атры ман не 
вы шэй шай аду ка цыі. Па не ка то рых звест ках, на ад-
на го ра бо ча га ў Бе ла ру сі пры па дае тры спе цы я ліс ты 
з вы шэй шай аду ка цы яй.

У цэ лым жа ад ной з пры чын кад ра ва га го ла ду ў 
кра і не спе цы я ліс ты на зы ва юць уплыў дэ ма-
гра фіч на га пра ва лу па чат ку 90-ых.

ПРА ЦОЎ НЫХ РУК 
НЕ ХА ПАЕ, 

АЛЕ ЗАР ПЛА ТЫ 
ПАВІННЫ РАС ЦІ

У эка но мі цы кра і ны ў сту дзе ні—лі пе ні 
2013 года бы ло за ня та 4 530 800 ча ла век. 
Уз ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя 
на ка нец лі пе ня 2013 го да склаў 0,5% 
ад эка на міч на ак тыў на га на сель ніц тва.

ХХІ Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы ста ва 
«Будп раг рэс-2013» са бра ла ў Мін ску ка ля 400 вя-
ду чых кам па ній з 10 кра ін. Пра гэ та па ве да міў на-
мес нік мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру-
сі Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ на ад крыц ці вы ста вы.

Ся род удзель ні каў — прад пры ем ствы і ар га-
ні за цыі з Бе ла ру сі, кра ін бліз ка га і да лё ка га за-
меж жа, у тым лі ку Ра сіі, Укра і ны, Літ вы, Лат віі, 
Поль шчы, Гер ма ніі, Да ніі, Швей ца рыі і Тур цыі, якія 
пра дэ ман стру юць сваю леп шую пра дук цыю для 
шы ро ка га пры мя нен ня ў бу даў ні чай га лі не.

«На фо ру ме прад стаў ле ны най ноў шыя ўзо ры 
буд ма тэ ры я лаў, бу даў ні чыя тэх на ло гіі. Спа жыў цы 
мо гуць азна ё міц ца як са скла да ны мі пра фе сі я-
наль ны мі ра шэн ня мі і спец тэх ні кай, так і з ра шэн-
ня мі па аздаб лен ні сва іх ка тэ джаў і пры ся дзіб ных 
участ каў, па коль кі спектр прад стаў ле най пра дук-
цыі да во лі шы ро кі», — ска заў на мес нік мі ніст ра.

Сяргей КУРКАЧ.

на 0,6% 
зні зі лі ся цэ ны на хар чо выя та ва-
ры сё ле та ў жніў ні ў па раў на нні з 
лі пе нем, па ве да мі лі ў На цы я наль-
ным ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
У жніў ні ў па раў на нні з па пя рэд-
нім ме ся цам ска ра ці лі ся цэ ны на 
шэсць асноў ных ві даў хар чо вых 
та ва раў. Больш за ўсё па тан не-
ла буль ба — на 28,1%, га род ні на 
ста ла тан ней на 20%, са да ві на 
— на 5,3%, мя са і птуш ка — на 
0,2%, чай на 1%. У той жа час 
менш чым на 1% па да ра жэ лі 
мас ла (100,8% да лі пе ня), сы ры 
(100,5%), ры ба (100,1%), кан ды-
тар скія вы ра бы (100,8%). Са мае 
вя лі кае па да ра жан не ад зна ча на 
ў жніў ні на пша ніч ную му ку — 
рост на 3,3%, на хлеб і хле ба бу-
лач ныя вы ра бы — на 2%.

БУДАЎНІЧАЯ «ПЛЯЦОЎКА» НА ПЕРСПЕКТЫВУБУДАЎНІЧАЯ «ПЛЯЦОЎКА» НА ПЕРСПЕКТЫВУ
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НА ЗА ВІ ЦЕ ПЯЦЬ МЕС ЦАЎ НА ШАЙ КРА І НЫ, 
ДЗЕ МУ СІЦЬ ПА БЫ ВАЦЬ КОЖ НЫ БЕ ЛА РУС

Крыс ці на БОН ДА РА ВА, за гад чык лі та ра тур на-дра ма тыч най 
част кі Бе ла рус ка га тэ ат ра «Ляль ка», г. Ві цебск:

— Кож ны бе ла рус му сіць па бы ваць у вёс цы Ко са ва Брэсц кай воб лас ці, каб 
па ба чыць шы коў ны па лац Пус лоў скіх. А зу сім не да лё ка зна хо дзіц ца фаль ва рак 
Ме ра чоў шчы на, дзе на ра дзіў ся су свет на вя до мы наш зям ляк — Анд рэй Та дэ вуш 
Ба на вен ту ра Кас цюш ка, кі раў нік паў стан ня 1794 го да. Не ве ра год на пры го жая і 
та ям ні чая ся дзі ба Умяс тоў скіх у Жа мыс ла ве. Да лей ванд роў ні ку вар та за зір нуць 
у так зва ныя «Паў ноч ныя Афі ны» — па лац, які быў па бу да ва ны ў вёс цы За лес се 
Гро дзен скай воб лас ці сла ву тым ліц ві нам Мі ха лам Кле а фа сам Агін скім. Вар та 
на ве даць і па лац Бул га каў у Жы лі чах (Ма гі лёў ская воб ласць), які на зы ва юць «бе-

ла рус кім Вер са лем». Тым, хто ці ка віц ца ўла дан ня мі Ра дзі ві лаў, нель га аб мі нуць і за мак у мяс тэч ку 
Люб ча, што вель мі хут ка ад наў ля ец ца дзя ку ю чы на ма ган ням ва лан цё раў з роз ных кра ін све ту.

Па вел ХА ВАН СКІ, элект ра ме ха нік мет ра па лі тэ на, 
г. Мінск:

— Перш за ўсё кож на му бе ла ру су трэ ба на ве даць Мір скі за мак. Гэ та шэ дэўр 
бе ла рус кай ар хі тэк ту ры і, ма быць, са мае па пу ляр нае мес ца ў кра і не. Так са ма трэ-
ба на ве даць Грод на. Ар хі тэк ту ра са ма га «еў ра пей ска га» го ра да Бе ла ру сі ні ко га 
не па кі не абы яка вым. Аба вяз ко ва трэ ба за ві таць у вёс ку Гер вя ты Аст ра вец ка га 
ра ё на. Там зна хо дзіц ца кас цёл, па бу да ва ны ў сты лі не аго ты кі, — ад но з са мых 

пры го жых збу да ван няў на Бе ла ру сі. Аба вяз ко ва трэ ба па гля дзець Брэсц кую крэ пасць. Звы чай на 
бе ла ру сы мо гуць рас ка заць пра яе толь кі праз прыз му па дзей Вя лі кай Ай чын най вай ны. І не кож ны 
ве дае, што дзесьці тут, у горадзе над Бугам, у 1596 го дзе бы ла пад пі са на цар коў ная унія, а пад час 
Пер шай су свет най вай ны — Брэст-Лі тоў скі мір ны да га вор. Яшчэ раю за ві таць у На ва гру дак. Ка неш-
не, там ня ма та ко га ве ліч на га зам ка, як, на прык лад, у Ня сві жы, але ад чу ван не, што па гэ тай зям лі 
не ка лі ха дзіў Мін доўг і Міц ке віч, ні на хві лі ну не па кі дае.

Ма ры на СУ ХА НА ВА, пра ві зар ап тэ кі, г. Мінск:
— З тых мес цаў, дзе я бы ла, спа чат ку я ра і ла б усім на ве даць Грод на, бо там 

зна хо дзіц ца цу доў ная Ка лож ская царк ва. Ка лі вы хо ча це па ба чыць «ма лень кую 
Швей ца рыю», то та ды трэ ба ехаць у Гер вя ты. Каб аца ніць пры га жосць бе ла рус кай 
пры ро ды, вар та за ві таць на Брас лаў шчы ну. Бяс спрэч на, кож ны бе ла рус па ві нен 
тра піць у Ня свіж. І аба вяз ко ва ка лі-не будзь за ві тай це ў Ві цебск. Гэ та го рад на 
Дзві не з пры го жы мі са бо ра мі, цэрк ва мі і па ну ю чай там ат мас фе рай мас тац тва.

Пад рых та ва ла Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

По лац кі ра ён 
су стрэ не ўдзель ні каў 
і гас цей пры све ча ных эка ло гіі 
ме ра пры ем стваў. Цэнт рам 
ра ён най ім прэ зы «Эка фэст-2013» 
ста не дзі ця чы азда раў лен чы 
лет нік «Чай ка». Ме на ві та там, 
па блі зу Ка зі мі ра ва, 14 ве рас ня 
пра вя дуць грыб ны чэм пі я нат, 
фес ты валь «Ад эка ло гіі 
пры ро ды да эка ло гіі ду шы», 
а так са ма свя та «Гас цю ем 
у по лац ка га Ле су на».

«Эка фэст-2013» да поў ніць му зыч ная шоу-
пра гра ма з не па срэд ным удзе лам ар тыс таў 
тэ ат ра гу ма ру і эст рад ных мі ні я цюр «По лац кі 
жарт».

Грыб ны чэм пі я нат
За грыб ныя тра феі бу дуць зма гац ца больш 

як 120 ка ман даў. 
Ся род удзель ні каў су пра цоў ні кі пра мыс-

ло вых прад пры ем стваў, сель са ве таў, прад-
пры ем стваў энер ге ты кі і су вя зі, бу даў ніц тва і 
да рож най гас па дар кі, ганд лю, бы та во га аб слу-
гоў ван ня, аду ка цый ных уста ноў і гра мад скіх 
аб' яд нан няў. 

Па коль кі пра фе сій нае жу ры бу дзе ўліч ваць 
не толь кі коль касць і якасць грыб ных тра фе-
яў, але і фо та май стэр ства, у склад кож най 
ка ман ды за лі чаць не каль кі фа то гра фаў-ама-
та раў. 

Ак цэнт у спа бор ніц тве зро бяць ме на ві та 
на фо та кон кур се «Грыб ны мі сцеж ка мі», які 
на гляд на ўва со біць «ці хае па ля ван не».

Ад эка ло гіі пры ро ды 
да эка ло гіі ду шы

Гэ ты фес ты валь па ра дуе мод ным па ка зам 
адзен ня з дру гас най сы ра ві ны, му зыч ны мі вы-
ступ лен ня мі эка ла гіч ных агітб ры гад, цы ры-
мо ні яй па паў нен ня ра доў ма ла дых эко ла гаў, 
а так са ма кон кур са мі і шмат лі кі мі гуль ня мі. 
Ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі ста нуць больш як 150 
школь ні каў По лац ка га ра ё на.

Ар га ні за та ры пла ну юць сва бод ны мік ра фон 
«Пра бач, пры ро да», вы ста ву буль бы і дэ гус та-
цыю буль бя ных страў. 

На май стар-кла сах гас цей на ву чаць 
плес ці з ла зы і са лом кі, ра біць су ве ні ры з 
пры род ных ма тэ ры я лаў. Ура зіць і флеш моб 
«Мы ад каз ва ем за на шу пла не ту». На чар зе 
— вы ста вы квет ка во даў-ды зай не раў, аран-
жы роў шчы каў. Кож ны атры мае эс тэ тыч нае 
за да вальнен не ад па но, кар цін, ка ла жоў, 
аб' ём ных кам па зі цый і ды ва ноў вы ключ на 
з пры род ных ма тэ ры я лаў. Гос ці ацэ няць вы-
ста ву «Да ры во се ні» і пры га жосць хат ніх 
улю бён цаў. Бяз до мным жы вё лам да па мо жа 
ад па вед ная ак цыя.

Гас цю ем у по лац ка га 
Ле су на

За баў ляль ная пра гра ма «Ляс ныя пры го ды ў 
хат цы Ле су на» па кі не дзя цей у за хап лен ні.

Ар га ні зу юц ца і ча ты ры дво ры кі з вы стаў ка-
мі-дэ гус та цы я мі. 

Удзель ні кі прэ зен ту юць ві зі тоў кі, а так са ма 
бук ле ты рэ цэп таў пры га та ва ных бе ла рус кіх 
страў: юш кі, грыб но га су пу, мё ду па-дрэ тун-
ску, шаш лы ку, пі ра га з брус ні ца мі, гар ба ты, 
мор су і не толь кі.

Мар га ры та СІ ДАР.

ЭКА ЛА ГІЧ НАЕ СВЯ ТА: 
тры ў ад ным

РА СІІ ПРАД КА ЗА ЛІ СТРА ТЫ МІЛЬ ЯР ДАЎ 
З-ЗА СПА ДУ НАФ ТА ЗДА БЫ ЧЫ

Ра сій скі бюд жэт пас ля 2020 го да што год бу дзе губ ляць па 20 міль яр даў до ла раў з-за 
збяд нен ня наф та вых ра до ві шчаў. Пра гэ та га во рыц ца ў да сле да ван ні бры тан ска га бан ка 
HSBC. З 2020 па 2025 год HSBC праг на зуе зні жэн не наф та зда бы чы з тра ды цый ных кры-
ніц на 13%. Пер шыя стра ты бюд жэ ту бу дуць за фік са ва ны ў 2021 го дзе — яны скла дуць 
2,1 міль яр да до ла раў. У да лей шым не га тыў ная тэн дэн цыя бу дзе толь кі па вя ліч вац ца. Да 
2025 го да Ра сіі спат рэ біц ца на рас ціць зда бы чу на 40 міль ё наў тон, каб не як кам пен са ваць 
збяд нен не ста рых ра до ві шчаў. Сён ня ся рэд нія рэ зер вы ра до ві шчаў, якія ад кры ва юц ца, 
ацэнь ва юц ца ў 10 міль ё наў тон, што скла дае толь кі 67% за мя шчэн ня.

РЭЙ ТЫНГ АБА МЫ ЎПАЎ ДА РЭ КОРД НА НІЗ КА ГА
Рэй тынг прэ зі дэн та ЗША Ба ра ка Аба мы ўпаў да рэ корд на ніз ка га ўзроў ню — па лі ты ку, 

якую ён пра во дзіць, пад трым лі ва юць не больш за 40% аме ры кан цаў. Пры гэ тым 63% 
гра ма дзян не за да во ле ны дзе ян ня мі кі раў ні ка дзяр жа вы ў да чы нен ні да Сі рыі. Гэ та са-
мы ніз кі па каз чык пад трым кі Аба мы за ўсю гіс то рыю ана ла гіч ных апы тан няў. У сту дзе ні 
гэ та га го да кі раў ні ка Бе ла га до ма пад трым лі ва лі ў знеш няй па лі ты цы 54% апы та ных, у 
кра са ві ку — 49%, у чэр ве ні — 40%. Агуль ны рэй тынг пад трым кі Аба мы за фік са ва ны на 
ўзроў ні 45%, пры гэ тым 52% ка жуць, што не за да во ле ны яго пра цай у Бе лым до ме.

КАЗ ЛА ПРА ДА ЛІ ЗА 3 МІЛЬ Ё НЫ ДО ЛА РАЎ
Жы вё ла вод з Са удаў скай Ара віі пра даў каз ла за 3,5 міль ё на до ла раў не вя до ма му па куп-

ні ку. Па вод ле яго слоў, жы вё ла рэд кай па ро ды ва ло дае ўні каль ны мі здоль нас ця мі, праў да, не 
ўдак лад ня ец ца, які мі ме на ві та. Па ве дам лен не аб куп лі каз ла вы клі ка ла ве лі зар ны рэ за нанс 
у са цы яль ных сет ках: ка рыс таль ні кі бы лі абу ра ны су май здзел кі і на га да лі све ту пра міль ё ны 
сі рый скіх бе жан цаў. Ра ней яшчэ адзін ама тар жы вёл не па ску піў ся 

на да ра гую па куп ку. На след-
ны прынц і мі ністр аба ро ны 
Ду бая шэйх Му ха мед бін Ра-
шыд аль-Мак тум ад даў за 16 
вярб лю даў 4,5 міль ё на до ла-
раў. Са май да рагой ака за ла ся 
вярб лю дзі ца, якая абы шла ся 
прын цу ў 2,7 міль ё на.

ГА РА ЧЫ ША КА ЛАД 
КА РЫС НЫ ДЛЯ МОЗ ГУ

У па жы лых лю-
дзей зні жа ец ца 
пры ток кры ві да 
моз га. Гэ та мо жа 
не га тыў на ад біц-
ца на каг ні тыў ных 
здоль нас цях. Але 
пас ля двух куб каў га ра ча га ша ка ла ду, якія 
трэ ба вы пі ваць што дня на пра ця гу ме ся ца, 
усё вяр та ец ца ў нор му. Як ад зна чае Reuters, 
док тар Фар за нех Са ронд з Жа но ча га шпі-
та ля Бры га ма з ка ле га мі па спра ба ва лі 
вы свет ліць, які ме на ві та кам па нент у ша-
ка ла дзе па зі тыў на ўплы вае на мыс лен не. 
Ра ней ужо бы ло да ка за на, што мозг больш 
ак тыў ны, ка лі ў яго па сту пае ў да стат ко вым 
аб' ёме кіс ла род і цу кар з кры ві. У прын цы пе, 
ша ка лад здоль ны ад на знач на па крыць па-
трэ бу ў цук ры. Але ад на ча со ва з гэ тым у га-
ра чым ша ка ла дзе шмат фла ва но і даў. Яны і 
пад сіл ку юць мозг, і зні зяць узро вень ціс ку, 
па мен шыў шы гэ тым коль касць ін суль таў.

У хо дзе апош ня га экс пе ры мен та бы ла 
са бра на гру па з 60 ча ла век (ся рэд ні ўзрост 
— 73 га ды). Іх раз бі лі на дзве пад гру пы. 
Пер шай да ва лі га ра чы ша ка лад, ба га ты на 
фла ва но і ды, а дру гой — з іх ніз кай коль-
кас цю. Ад чуць па зі тыў ны эфект ша ка ла ду 
змаг лі толь кі лю дзі з па ру шэн ня мі ў пры то ку 
кры ві да моз га. Па-пер шае, у іх па леп шыў-
ся кро ва зва рот, па-дру гое, доб ра ах вот ні кі 
змаг лі хут чэй злу чаць кроп кі ў адзі ны ма лю-
нак (у па чат ку да сле да ван ня яны ра бі лі гэ та 
за 167 се кун даў, а ў кан цы — за 116).

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
АБ ПРА ЦЫ І ЗА НЯ ТАС ЦІ
прой дзе ў чац вер, 12 ве рас ня, 
з 11.00 да 12.00 па тэ ле фо не 
(017) 306-37-95 у Мі ніс тэр стве 
пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Бе ла ру сі. Яе пра вя дзе пер шы 
на мес нік мі ніст ра пра цы і са-
цы яль най аба ро ны Пётр Пят-
ро віч ГРУШ НІК.

Пры зва ро це на пра мую лі-
нію не аб ход на па ве да міць сваё 
проз ві шча, улас нае імя, імя па 
баць ку, звест кі пра мес ца жы-
хар ства і (або ) ра бо ты (ву чо бы), 
а прад стаў ні ку юры дыч най асо-
бы — проз ві шча, улас нае імя, 
імя па баць ку, наз ву юры дыч най 
асо бы, якую ён прад стаў ляе, і 
яе юры дыч ны ад рас, вы клас ці 
сут насць зва ро ту. Пры ад мо ве 
ад па ве дам лен ня та кіх звес так 
зва рот мо жа быць па кі ну ты без 
раз гля ду.

Беларускі хлеб 
больш цяжкі па вазе, 
вельмі сытны, 
з прыемнай «кіслінкай». 
Каб вырасціць 
закваску з вады 
і жытняй мукі, 
патрабуецца 
каля двух тыдняў.

11 верасня 
спаўняецца 75 гадоў 
з часу адкрыцця 
Дома-музея Адама 
Міцкевіча ў Навагрудку — 
першай музейнай 
установы ў Беларусі, 
прысвечанай 
канкрэтнай асобе.

Іван Міско не проста 
вядомы скульптар. 
Ён стварыў 
своеасаблівую галерэю, 
у якой самая багатая 
ў свеце калекцыя 
скульптурных 
партрэтаў касманаўтаў 
розных краін...

РАБОТА ПАСЛОЎ 
ПА ВІН НА ПРЫ НО СІЦЬ 
КАН КРЭТ НЫЯ ВЫ НІ КІ

2

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу-
ка шэн ка 10 ве рас ня пры няў з дак ла-
дам мі ніст ра за меж ных спраў Ула-
дзі мі ра Ма кея, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся пы тан ні, 
якія да ты чац ца між на род най і ін тэ гра цый-
най тэ ма ты кі, у тым лі ку пад рых тоў кі да 
са мі таў і су стрэч на вы шэй шым уз роў ні.

Як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, пра вя дзен-
не ў Мін ску 25 каст рыч ні ка па ся джэн ня 
Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД — гэ та 
важ ней шае пы тан не.

Па коль кі ча су за ста ло ся зу сім ня мно га, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся, якія 
праб ле мы ёсць у су вя зі з пад рых тоў кай 
да гэ тай су стрэ чы на вы шэй шым уз роў ні: 
«На коль кі мы га то вы да пра вя дзен ня, у 
тым лі ку ар га ні за цый на? І га лоў нае — гэ-
та па зі цыя кі раў ні коў дзяр жаў, ці ўсе пра-
ін фар ма ва ны, ці ўсе бу дуць на гэ тым са мі-
це, і ін шыя пы тан ні ў су вя зі з гэ тым».

Прэ зі дэнт пра доў жыў: «За тым за ход ні 
на пра мак, дру гі са міт у ліс та па дзе — «Ус-
ход ня га парт нёр ства». На якім уз роў ні мы 
зна хо дзім ся? Прын цы по вая па зі цыя МЗС 
вя до ма, мы не ад сту па ем ад гэ тай па зі-
цыі. Што ў су вя зі з гэ тым ад бы ва ец ца там, 
на за ход нім на прам ку?»

На су стрэ чы за кра на лі ся бе ла рус ка-ра-
сій скія ад но сі ны, ін шыя пы тан ні між на род-
на га па рад ку дня, у тым лі ку сі ту а цыі ў 
Сі рыі. Прэ зі дэнт за не па ко е ны лё сам гра-
ма дзян Бе ла ру сі, якія зна хо дзяц ца ў гэ тай 
кра і не. «Мы па він ны зы хо дзіць з та го, што 
сва іх гра ма дзян ад туль не аб ход на за браць 
у гэ ты кры тыч ны пе ры яд. Бу дзе там вай-
на ці не бу дзе, лю дзі — гэ та га лоў нае. Я 
пра ін фар ма ва ны аб тым, што не ка то рыя 
прос та не хо чуць ад туль вы яз джаць, але 

ўсім мы па він ны пра па на ваць вяр нуц ца 
на ра дзі му. Зноў по тым па едуць, ка лі ўсё 
ста бі лі зу ец ца», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ула дзі мір Ма кей па вы ні ках су стрэ чы 
рас ка заў, што ў кі раў ні ка дзяр жа вы да 
кан ца го да за пла на ва ны як мі ні мум тры 
ві зі ты за мя жу, пра пра цоў ва юц ца ві зі ты 
кі раў ні коў за меж ных дзяр жаў у Бе ла русь. 
Ча ка ец ца так са ма пра вя дзен не шэ ра гу 
па ся джэн няў ін тэ гра цый ных струк тур, ся-
род якіх най больш знач нае — на ме ча нае 
ў Мін ску па ся джэн не Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў СНД.

Стар шын ству ю чая ў гэ тым го дзе ў СНД 
Бе ла русь пад рых та ва ла і ажыц цяў ляе 
ад па вед ны план ра бо ты. Прэ зі дэнт быў 
пра ін фар ма ва ны аб хо дзе пад рых тоў кі да 
па ся джэн ня Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ве та і аб тым, як вя дзец ца ра-
бо та над рас пра цоў кай Да га во ра аб ства-
рэн ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 
якія праб ле мы іс ну юць на гэ тым эта пе.

Мі ністр за меж ных спраў так са ма пра-
ін фар ма ваў Прэ зі дэн та аб перс пек ты вах 
ад но сін Бе ла ру сі з Еў ра пей скім са юзам, у 
цэ лым з еў ра пей скі мі парт нё ра мі, а так са-
ма са Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі.

Бе ла русь зы хо дзіць з та го, што ў асно ве 
ад но сін з за меж ны мі парт нё ра мі па ві нен 
быць ад кры ты і шчы ры дыя лог. «Мы га то вы 
да та го, каб ру хац ца на су страч адзін ад на-
му і бу да ваць ад но сі ны на раў на праў най, 
аб са лют на доб ра су сед скай, кан струк тыў-
най асно ве», — ска заў Ула дзі мір Ма кей.

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на і 
аб ін шых бя гу чых пы тан нях, якія да ты чац-
ца дзей нас ці МЗС, у тым лі ку па вы ка нан-
ні да ру чэн няў Прэ зі дэн та па за бес пя чэн-
ні ад па вед най кад ра вай ра бо ты, раз віц ці 
знеш не эка на міч най дзей нас ці.

Учора Прэзідэнт Беларусі Аляксандр 
Лукашэнка разгледзеў кадравыя 
пытанні, па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
РАЧ КО ВА Сяр гея Ана толь е ві ча — 

Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Араб скай Рэс пуб-
лі цы Егі пет, Па ста ян ным прад стаў ні ком 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Лі зе араб скіх 
дзяр жаў;

СКВАР ЦО ВА Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча 
— Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Дзяр жа ве Із ра іль;

ДАЎ ГА ПО ЛА ВУ Ма ры ну Іва наў ну — 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Лат вій скай Рэс-
пуб лі цы;

НІЧ КА СА ВА Ана то ля Іва на ві ча — Над-
звы чай ным і Паў на моц ным Па слом Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Ка зах стан;

ТА БА НЮ ХА ВА Але га Мі хай ла ві ча — 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Турк ме ні ста не;

КЛА КЕ ВІ ЧА Мі ка лая Мар' я на ві ча — 
Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Уз бе-
кі стан;

АСТ РОЎ СКА ГА Аляк санд ра Пят ро ві-
ча — Над звы чай ным і Паў на моц ным Па-
слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Фін лянд скай 
Рэс пуб лі цы;

БЯС КОС ТА ГА Вя ча сла ва Ва сіль е ві ча 
— Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Кот-
д'І ву ар па су мя шчаль ніц тве;

ГА ЛОЎ ЧАН КУ Ра ма на Аляк санд ра ві ча 
— Над звы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Дзяр жа ве Ка тар і 
Дзяр жа ве Ку вейт па су мя шчаль ніц тве;

ЛА ПА ТА-ЗА ГОР СКА ГА Ула дзі мі ра Мі-
ка ла е ві ча — Па ста ян ным прад стаў ні ком 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Аса цы я цыі дзяр-
жаў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі (АСЕ АН) па 
су мя шчаль ніц тве;

ДУ БА НЕ ВІЧ Воль гу Ва лер' еў ну — га-
лоў ным ву чо ным сак ра та ром Вы шэй шай 
атэс та цый най ка мі сіі.

Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на на-
зна чэн не:

МА ЦЭ ЛЯ Ва ле рыя Мі хай ла ві ча — ге не-
раль ным кон су лам Рэс пуб лі кі Бе ла русь у г. 
Шан хаі (Кі тай ская На род ная Рэс пуб лі ка);

СА ВЕР ЧАН КІ Вік та ра Мі хай ла ві ча — 
ге не раль ным кон су лам Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь у г. Нью-Ёр ку (Злу ча ныя Шта ты 
Аме ры кі);

РО ДЗІ ЧА Вік та ра Вік та ра ві ча — стар-
шы нёй Ушац ка га рай вы кан ка ма;

МАС ЛА КА Але га Ры го ра ві ча — стар-
шы нёй Дры бін ска га рай вы кан ка ма;

ЯЦ КО Аляк санд ра Ана толь е ві ча — на-
мес ні кам мі ніст ра куль ту ры;

БРЫ ЛО Іга ра Вя ча сла ва ві ча — на-
мес ні кам мі ніст ра сель скай гас па дар кі і 
хар ча ван ня;

КАР ПО ВІ ЧА Ар ту ра Ба ры са ві ча — пер-
шым на мес ні кам мі ніст ра ганд лю;

ЧАР НЯ КО ВА Дзміт рыя Ула дзі мі ра ві ча 
— ды рэк та рам ад кры та га ак цы я нер на га 
та ва рыст ва «Го мель скі хі міч ны за вод»;

ДУ НАЯ Ва ле рыя Іва на ві ча — рэк та рам 
УА «Між на род ны дзяр жаў ны эка ла гіч ны 
ўні вер сі тэт імя А.Д. Са ха ра ва»;

КОЎ ША Аляк санд ра Мі хай ла ві ча — 
чле нам Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«АД СВАІХ ПАЗІЦЫЙ 
МЫ НЕ АДСТУПАЕМ»


