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Ін га ВО ЮШ, да цэнт ка фед ры гіс то рыі 
жур на ліс ты кі Інстытута жур на ліс ты кі БДУ:

— Сё ле та на маю до лю вы паў маш таб ны ра монт. Як за звы чай, 
на няць лю дзей не бы ло гро шай, та му да вя ло ся асвой ваць су меж ныя 
пра фе сіі са ма стой на. Паклейка шпа лер і афар боў ка ча го за ўгод на — 
гэ та для мя не не праб ле ма. А тут да вя ло ся тын ка ваць і шпак ля ваць 
сце ны вяс ко вай ха ты, ра біць рас твор. Та му са мае яр кае ўра жан не 
гэ та га ле та, ка лі ў мя не на рэш це атры ма ла ся чыс та, роў на і без хі-
баў на нес ці шпак лёў ку.

Дзміт рый КЛЯП КОЎ, на стаў нік хі міі 
Мін скага ра ён нага лі цэя:

— Я зай ма ю ся гіс та рыч най рэ кан струк цы яй, та му ве се ла пра-
вес ці ле та — гэ та не праб ле ма для мя не. Бо ле та — са мы се зон для 
ўся ля кіх фес ты ва ляў і вы ез даў. Сё ле та ез дзіў на фэст ў Поль шчу і 
Літ ву. На та кіх фес ты ва лях я на ты дзень аку на ю ся ў Ся рэд ня веч ча. 
Ка лі быў у Поль шчы, то зда рыў ся вы па дак, які за пом ніц ца мне на-
доў га. На ад ным з бу гур таў адбыўся ка зус: я на сту піў на шчыт сяб ра 
і спа тык нуў ся. У вы ні ку сва ім жа мя чом зла маў са бе зуб. Вось та кое 
траў ма тыч нае ле та ў мя не атры ма ла ся.

Ка ця ры на ПАР ШЫ КА ВА, 
сту дэнт ка хі міч на га фа куль тэ та БДУ:

— Гэ тым ле там я па спра ба ва ла ся бе ў ро лі ва жа тай у дзі ця чым 
лет ні ку. За тры тыд ні, якія пра вя ла ў ім, мне зда ло ся, што я па ста-
ле ла на не каль кі га доў. Мне да вя ло ся не толь кі ад каз ваць за жыц цё 
і зда роўе дзе так, але і ад каз ваць на ўсе іх пы тан ні, «раз ру лі ваць» 
кан флік ты і, што са мае важ нае, мне не аб ход на бы ло быць для іх 
пры кла дам. Ка лі я вяр ну ла ся да до му, зра зу ме ла, як жа цяж ка і ад-
на ча со ва ці ка ва іс ці па «пе да га гіч най сцеж цы». Та му мой лет ні во пыт 
даў мне гле бу для роз ду маў над сва ёй бу ду чай пра фе сі яй.

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

ЯКІЯ ВАШЫ 
СА МЫЯ ЯСК РА ВЫЯ ЎРА ЖАН НІ АД ЛЕ ТА?

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 11°
Віцебск     + 7°
Гомель     + 8°
Гродна     + 10°
Магілёў     + 8°
Мінск     + 9°  

Да ра гiя сяб ры!
Ад усёй ду шы вiн шую вас з Днём 

на стаў нi ка — свя там тых, для ка го 
сэн сам жыц ця ста ла слу жэн не 
вы са ка род най спра ве асве ты i 
вы ха ван ня ма ла до га па ка лен ня.

Пра фе сiя пе да го га здаў на 
з'яў ля ец ца ад ной з са мых 
па ва жа ных у Бе ла ру сi. Мы цэ нiм 
ва шы за слу гi ў за бес пя чэн нi вы со кай 
якас цi ай чын най аду ка цыi, важ кi 
ўклад у са цы яль на-эка на мiч ны 
пра грэс кра i ны, за ха ван не ду хоў ных 
i ма раль ных iдэа лаў на ша га 
гра мад ства.

На на стаў нi каў i вы клад чы каў 
сён ня ўскла да ец ца ад каз ная мi сiя 
— не толь кi даць на шым дзе цям 

глы бо кiя i моц ныя ве ды, але i 
вы ха ваць iх у ду ху гра ма дзян скас цi 
i па тры я тыз му, на ву чыць жыць 
iн та рэ са мi кра i ны, твор ча ду маць i 
са ма стой на пры маць ра шэн нi. Вам 
пад сi лу спра вiц ца з гэ тай за да чай. 
Бе ла рус кае на стаў нiц тва з'яў ля ец ца 
на дзей най апо рай дзяр жа вы, якая 
ро бiць усё маг чы мае для ўзмац нен ня 
са цы яль най аба ро не нас цi 
пе да га гiч ных ра бот нi каў i 
па вы шэн ня прэ сты жу iх пра цы.

У сэр цы кож на га з нас не гас не 
па мяць аб лю бi мым на стаў нi ку, 
чые пад трым ка i муд рая па ра да 
да па маг лi па ве рыць у ся бе i вы браць 
пра вiль ную жыц цё вую да ро гу. 
Мы ўдзяч ны вам, на шы да ра гiя 

на стаў нi кi, за са ма ад да ную пра цу, 
за тую цеп лы ню i лю боў, якiя вы 
шчод ра ад да яце вуч ням.

Пе ра ка на ны, што вы i ў 
да лей шым бу дзе це за хоў ваць 
слаў ныя тра ды цыi сва ёй пра фе сii, з 
улас цi вы мi са праўд на му на стаў нi ку 
эн ту зi яз мам i ве рай у ча ла ве ка 
се яць у юных ду шах зер нi ве даў i 
да бры нi.

Зы чу вам моц на га зда роўя, 
ня стом на га твор ча га га рэн ня, 
но вых пра цоў ных пос пе хаў, 
здоль ных i да пыт лi вых вуч няў, 
шчас ця, даб ра бы ту i цу доў на га 
на строю.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ПЕ ДА ГА ГIЧ НЫМ РА БОТ НI КАМ РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ

На стаў нік фі зі кі і ін фар ма ты кі Аляк сандр 
РУ БА НАЎ — са праўд ны го нар не толь кі Пліс-
кай ся рэд няй шко лы імя Мі ку лі ча, але і ўся го 
Сма ля віц ка га ра ё на. Та ле на ві ты ма ла ды вы-
клад чык уся го за не каль кі га доў пра цы ў шко-
ле (той, якую, да рэ чы, сам скон чыў) пры ўнёс 

су час ныя тэх на ло гіі ў на ву чан не школь ні каў. 
На прык лад, на сва іх за ня тках пе да гог ак тыў-
на вы ка рыс тоў вае ін тэр ак тыў ную дош ку. Ра-
зам з вуч ня мі Аляк сандр Дзміт ры е віч за пус-
ціў твор чы пра ект «Школь нае TV». І, да рэ чы, 
школь ны сайт, які ўзнік дзя ку ю чы ма ла до му 

вы клад чы ку, не каль кі га доў та му стаў лаў-
рэ а там між на род на га спе цы я лі за ва на га фо-
ру му па тэ ле ка му ні ка цы ях, ін фар ма цый ных 
і бан каў скіх тэх на ло гі ях «TІBO» ў на мі на цыі 
«Аду ка цыя і на ву ка».

Сма ля віц кі раён.

Іры на Мі ка ла еў на ўлад ка ва ла ся на 
пер шым ся дзен ні. Ся дзе ла ў паў аба ро та, 
каб не вы пус ціць з по ля зро ку дзя цей, і 
ад на ча со ва слу ха ла кі роў цу, які рас каз-
ваў пра тое, як уда ла сха дзіў у гры бы. Ды 
і са ма Іры на Ула дзі мі ра ўна — заў зя тая 
ама тар ка грыб но га па ля ван ня.

— Ана толь Ула дзі мі ра віч ні ко лі не скар-
дзіў ся на зда роўе, заўж ды доб ра ся бе ад-
чу ваў, і ў той дзень быў у пры ўзня тым 
на строі, — згад вае Іры на Ста ра вой та ва. 
— І рап там змоўк на паў сло ве. Я ад чу-
ла ня лад нае і рэз ка па вяр ну ла ся да яго. 
Ва дзі цель усім це лам за ва ліў ся на руль, 
а аў то бус ка ціў ся з гор кі ў кю вет. Ад ной 

ру кой я сха пі ла ся за ба ран ку, каб вы раў-
на ваць рух аў то бу са, а дру гой пры трым-
лі ва ла це ла ва дзі це ля. Як толь кі мі ну лі 
не вя лі кі мас ток це раз рэч ку, хут ка вы ня ла 
ключ за паль ван ня, і аў то бус са страш ным 
ро вам спы ніў ся. У вы ні ку бы лі за бла кі ра-
ва ны пя рэд нія дзве ры, дзя цей уда ло ся 
вы вес ці це раз зад нія, за па сныя.

Пас ля жан чы на вы клі ка ла «хут кую 
да па мо гу», мі лі цыю і па тэ ле фа на ва ла 
ды рэк та ру шко лы Іры не Іва наў не Са ба-
леў скай: «Я вы ра та ва ла дзя цей і аў то бус, 
а Ула дзі мі ра ві ча вы ра та ваць 
не змаг ла...», — толь кі 
і змаг ла вы ма віць.

САМААДДАНАЯ МІСІЯ НАСТАЎНІКА

Учы накУчы нак  ��

«РА БІ ЛА ЎСЁ, 
НІ БЫ Ў НЕЙ КІМ СНЕ...»
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«ДЫ РЫ ЖОР» «ДЫ РЫ ЖОР» 
ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫХ ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫХ 
ТЭХ НА ЛО ГІЙТЭХ НА ЛО ГІЙ
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ЗЛО ВІШ РА КА — 
АД ПУС ЦІ!

З 15 каст рыч ні ка па 15 лі-
пе ня на ўсіх ва да ёмах кра і ны 
ўво дзіц ца за ба ро на на лоў лю 
вуз ка па ла га ра ка. Та кая ме ра, 
каб коль касць яго хут ка ад-
наў ля ла ся, дзей ні чае ў пе ры-
яд лінь кі.

— У вы пад ку, ка лі ры ба лоў вы-
ла віць у азна ча ны пра ме жак ча су 
ра ка, ён па ві нен яго ад пус ціць, 
— па ве да міў стар шы дзяр жаў ны 
ін спек тар Мін скай аб лас ной ін-
спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас-
лін на га све ту Ва дзім Ва ра бей. — 
Блі жэй шы «сва як» вуз ка па ла га 
ра ка — шы ра ка па лы за не се ны 
ў Чыр во ную кні гу Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Яго лоў ля ка тэ га рыч на 
за ба ро не на. Ад роз ніць гэ тыя 
два ві ды ра каў да стат ко ва прос-
та: шы ра ка па лы, у па раў на нні з 
вуз ка па лым, мае больш ка рот кія 
і тоў стыя клюш ні.

У ас тат ні час, ка лі лоў ля вуз-
ка па ла га ра ка да зво ле на, ка тэ га-
рыч на за ба ра ня ец ца зда бы ваць 
больш за 30 штук у дзень на ча ла-
ве ка. За ба ро не на і лоў ля з вы ка-
ры стан нем ра ка ло вак у коль кас ці 
больш за тры шту кі (даў жы нёй 
звыш 100 см з дыя мет рам ува-
ход най ад ту лі ны больш за 70 см і 
ячэй кай менш за 22 мм).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Мi ха iл МЯС НI КО ВIЧ, 
прэм' ер-мi нiстр:
«На гэ тым эта пе iс нуе яшчэ 
вель мi шмат не ўрэ гу ля ва ных пы-
тан няў у пла не ства рэн ня Еў ра-
зiй ска га эка на мiч на га са ю за. Пры 
гэ тым не аб ход на ўлiч ваць, што 
Ра сiя ўжо з'яў ля ец ца чле нам Су-
свет най ганд лё вай ар га нi за цыi, 
Ка зах стан ак тыў на пра цуе над 
член ствам у ёй. Ха це ла ся б яшчэ 
раз звяр нуць ува гу на важ насць 
для кра i ны пы тан ня аб еў ра зiй-
скай iн тэ гра цыi: у мно гiм гэ та 
бу дзе вы зна чаць на шу эка на мiч-
ную па лi ты ку i ўсе пы тан нi, звя-
за ныя з эка но мi кай, рэ гу ля ваць 
мно гiя вi ды дзей нас цi на ша га 
жыц ця. Не трэ ба апя рэдж ваць 
па дзеi, але гэ та i не па вi нен быць 
крок на зад у па раў на ннi з ты мi 
да ку мен та мi, якiя ў вы зна ча ным 
па рад ку ўжо пры ня ты i ра ты-
фi ка ва ны».

6 каст рыч ні ка бе ла рус кія пе да го гі ад зна чаць сваё 
пра фе сій нае свя та. А на пя рэ дад ні Дня на стаў ні ка ў рэ дак цыі 
«Звяз ды» прай шла «пра мая лі нія» з мі ніст рам аду ка цыі 
Сяр ге ем Мас ке ві чам. Сяр гей Аляк санд ра віч па спеў ад ка заць 
на два дзя сят кі пы тан няў, якія сён ня ва ўсіх на слы ху. Больш 
за ўсё пе да го гаў, якія тэ ле фа на ва лі на «пра мую лі нію», 
ці ка ві лі па ме ры над ба вак за ква лі фі ка цый ныя ка тэ го рыі, 
перс пек ты вы па ве лі чэн ня за роб ку і асаб лі вас ці га лі но вай 
сіс тэ мы апла ты пра цы, якая за раз апра бу ец ца ў Мін ску. 
А баць кі спра ба ва лі да ве дац ца мер ка ван не кі раў ні ка га лі ны 
па тых ці ін шых пы тан нях ар га ні за цыі аду ка цый на га пра цэ су 
і вы ха ван ня школь ні каў. Шмат пы тан няў бы лі да сла ны 
на «пра мую лі нію» па пя рэд не. Ад ка зы 
на най больш важ ныя і ці ка выя з іх мы 
змя шча ем на ста рон ках га зе ты.

Сяр гей МАС КЕ ВІЧ:

«НІ ХТО 
Ў ШКО ЛЕ 
НА ПЛАТ НЫХ 
ПА СЛУ ГАХ 
НЕ ЗА РАБ ЛЯЕ»

Фi зiч ныя асо бы за ве ра-
сень пра да лi на яў най i без на-
яў най ва лю ты на $726,2 млн 
(за жнi вень — $735,6 млн) у 
эк вi ва лен це, ку пi лi — $1 млрд 
58,1 млн (за жнi вень — $903,3 
млн). Та кiм чы нам, чыс тая куп-
ля ва лю ты скла ла $331,9 млн 
(у жнiў нi — $167,7 млн).

Ву чо ныя На цы я наль най 
ака дэ мii на вук Бе ла ру сi рэ ка-
мен ду юць да даць у Чыр во ную 
кнi гу Бе ла ру сi 48 вi даў жы вёл 
i 18 вi даў рас лiн.

У Гро дзен скай воб лас цi 
пла ну ец ца ства рыць вы твор-
часць гнут кiх i ма лых со неч-
ных па нэ ляў.

У Бе ла ру сi па вы ша юц ца 
мi нi маль ныя стаў кi пла ты за 
арэн ду па ляў нi чых угод дзяў. 
Яны ця пер бу дуць пры вя за ныя 
да па ме ру ба за вай ве лi чы нi. 
Кошт арэн ды 1 га ляс ных па-
ляў нi чых угод дзяў па вя лiч ва-
ец ца да Br260 тыс. (2 ба за выя 
ве лi чы нi), кошт арэнд най пла-
ты за 1 га па ля вых i вод на-
ба лот ных угод дзяў — да Br65 
тыс. (0,5 ба за вай ве лi чы нi). 
Да Br30 тыс па вя лiч ва ец ца 
кошт па ляў нi чай пу цёў кi на 1 
дзень па ля ван ня, на се зон па-
ля ван ня — да Br200 тыс.

ЕЎ РА КА МІ СІЯ АБ ВІ НА ВАЧ ВАЕ «ГАЗП РАМ»
Еў ра пей скія ўла ды рых ту юц ца прад' явіць «Газп ра му» аб ві на вач ван не ў 

зло ўжы ван ні да мі ну ю чым ста но ві шчам у Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пе, 
за што ра сій ска му га за ва му ма на па ліс ту мо жа па гра жаць штраф у па ме-
ры да 15 млрд до ла раў. «Газп рам» так са ма па да зра юць ва ўста ля ван ні 
не спра вяд лі вых цэн на сваю пра дук цыю. Член Еў ра ка мі сіі ад зна чыў, што 
рас сле да ван не вя дзец ца на пад ста ве скар гі Літ вы, але яго ахоп з'яў ля ец ца 
больш шы ро кім і ўклю чае Поль шчу, Чэ хію, Сла ва кію, Венг рыю і Бал га рыю. 
У мі ну лым го дзе ЕК па ча ла афі цый нае рас сле да ван не па фак це па ру шэн-

ня «Газп ра мам» ан ты ма на поль на га за ка на даў ства. Ка лі па ру шэн ні бу дуць да ка за ны, «Газп рам» 
аштра фу юць на 10% га да во га аба ро ту. Але ка лі ўмо вы кан ку рэнт на га рын ку па ру ша лі ся на пра-
ця гу не каль кіх га доў і на нес лі шко ду га лі не, кам па нія за пла ціць 30% га да вой вы руч кі.

ВІ НО ВЫ РАБ ЛЯ ЛІ 6 ТЫ СЯЧ ГА ДОЎ ТА МУ?
Пад час рас ко пак у Грэ цыі ар хе о ла гі знай шлі рэшт кі ві на, яко му на ліч ва ец ца 6000 га доў. Гэ та 

са мае ста рое ві но, якое ка лі-не будзь зна хо дзі лі ў Еў ро пе ў да гіс та рыч ным се лі шчы. Зна ход ка 
зроб ле на на рас коп ках на паў днё вым усхо дзе ад го ра да Дра ма ў грэ час кай воб лас ці Ус ход няя 
Ма ке до нія. Ад крыц цё мае вя лі кае зна чэн не, та му што мя няе ўяў лен не пра жыц цё лю дзей у пе ры яд 
неа лі ту, у тым лі ку і аб спа жы ван ні імі ві на. «Да гэ та га ча су мы ве да лі, што ўжо ў брон за вым ве ку 
(пры клад на з 1200 да н. э.) лю дзі пі лі ві но. А за раз мы вы свет лі лі, што пра цэс вы твор час ці ві на 
быў вя до мы за доў га да гэ та га пе ры я ду — з 4200 го да да на шай эры», — за яві лі ар хе о ла гі.

МІЛЬ ЁН ЗВА ЛІЎ СЯ З НЕ БА
У Ба лі віі з не ба над дэ парт амен там Сан та Крус на ўсхо дзе кра і ны на пра-

ця гу не каль кіх хві лін сы па лі ся гра шо выя ку пю ры на су му пры клад на ў міль ён 
до ла раў. На пач ках банк нот, якія зва лі лі ся з не ба, ста я ла пя чат ка ад на го з 
бан каў Па ра гвая. Ку пю ры бы лі спе цы яль на скі ну ты з са ма лё та, які ля цеў на 

не вя лі кай вы шы ні. Па лі цыя па да зрае, што 
ў спра ве за ме ша ны мяс цо выя ма фі ёз ныя 
кла ны, якія зай ма юц ца кант ра бан дай нар ко ты каў. Банк но ты, 
за па ка ва ныя ў 26 плас ты ка вых па ке таў, нар ка ганд ля ры па він ны 
бы лі па да браць на зям лі. Ад нак план пра ва ліў ся, зла чын цаў апя-
рэ дзі лі су пра цоў ні кі ан ты нар ка тыч най па лі цыі, за тры ма ны трое 
па да зра ва ных. Ба лі вія ра зам з Ка лум бі яй і Пе ру ўва хо дзіць у лік 
най буй ней шых вы твор цаў ка ка і ну ў све це.

НА ЕЗД НА КА ПІ ТО ЛІЙ
У Ва шынг то не днём 3 каст рыч ні ка жан-
чы на за ру лём чор на га Іnfіnіtі па спра-
ба ва ла пра рвац ца праз ва ро ты на тэ-
ры то рыю рэ зі дэн цыі прэ зі дэн та ЗША. 
Па цяр пеў шы ня ўда чу, яна на кі ра ва ла ся 
ў бок Ка пі то лія. 

Па лі цыя 
па ча ла пра-
сле да ван не 
і за бла кі ра-
ва ла ма шы-
ну по бач з 
бу дын кам 
Кан грэ са. 
Уся го ў па го ні ўдзель ні ча ла 20 па лі цэй скіх 
ма шын. У вы ні ку па лі цыя ад кры ла страль-
бу, жан чы на бы ла за бі та. Траў мы атры ма лі 
су пра цоў нік Сак рэт най служ бы і па лі цэй скі. 
Ад на га до вае дзі ця (дзяў чын ка, якая зна хо дзі-
ла ся ў са ло не аў та ма бі ля) цу дам не па цяр пе-
ла. Па апош ніх звест ках, зброі ў жан чы ны не 
бы ло. Як вы свет лі ла ся, аў та ма бі лем кі ра ва ла 
34-га до вая Мі ры ям Кэ ры з го ра да Стэм фард, 
штат Ка нек ты кут. Тэ ле ка на лу ABC уда ло ся 
звя зац ца з яе ма ці, якая па ве да мі ла, што дач-
ка, якая пра ца ва ла ста ма то ла гам, па ку та ва ла 
ад пас ля ро да вай дэ прэ сіі. Сімп то мы па мут нен-
ня ро зу му з'я ві лі ся ў Кэ ры пас ля на ра джэн ня 
дач кі ў жніў ні 2012 го да, па ве да мі ла яна. Ма ці 
Мі ры ям Кэ ры так са ма да да ла, што яе дач ка 
ў су вя зі з пас ля ро да вай дэ прэ сі яй не ка то ры 
час ля жа ла ў баль ні цы. Пры гэ тым яна за яві-
ла, што не ра зу мее, якім чы нам яе дач ка днём 
3 каст рыч ні ка апы ну ла ся ў Ва шынг то не.

НО ВЫ ІМ ПУЛЬС 
УЗА Е МА ВЫ ГАД НА МУ 
ПАРТ НЁР СТВУ

Учо ра за вяр шыў ся афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі ў Ка зах стан, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА. Афі цый ныя 
пе ра га во ры лі да раў дзвюх кра ін прай шлі ў фар ма це сам-на сам і ў 
па шы ра ным скла дзе. Па іх вы ні ках пад пі са ны шэ раг двух ба ко вых 
па гад нен няў у роз ных сфе рах, у тым лі ку пры ня та да рож ная кар та 
раз віц ця ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва па між Бе ла рус сю і 
Ка зах ста нам на 2014—2016 га ды.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Прэ зі дэнт Ка зах ста на Нур сул тан На за рба еў на 
пе ра га во рах у Аста не аб мер ка ва лі рэа лі за цыю ра ней да сяг ну тых да моў ле-
нас цяў. «Я ехаў сю ды, каб, як мы не ка лі да мо ві лі ся, пра кант ра ля ваць на шы 
да ру чэн ні, якія мы да ва лі ўра дам і мі ніст рам», — ска заў на па чат ку су стрэ чы 
кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што прак-
ты ка рэ гу ляр ных су стрэч лі да раў дзвюх кра ін з'яў ля ец ца вель мі пра віль ным 
ра шэн нем, гэ та пад га няе вы ка наў цаў у Бе ла ру сі і Ка зах ста не да рэа лі за цыі 
па стаў ле ных за дач.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, што на ро ды дзвюх кра ін у мно гім па доб ныя 
і пры вык лі за раб ляць сва ёй пра цай. «І мы як Прэ зі дэн ты ста ра ем ся за клас ці 
моц ную асно ву для бу ду чых па ка лен няў, для тых, хто прый дзе пас ля нас. Каб 
тая па лі ты ка, якую мы сён ня ажыц цяў ля ем, ста ла ас но вай іх дзей нас ці. І тое, 
што мы ў асно ву ўза е ма ад но сін па кла лі ін та рэ сы на шых на ро даў, да ра го га 
каш туе, гэ та бес па мыл ко ва, і гэ та заў сё ды но вы мі па ка лен ня мі бу дзе ві тац-
ца», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па нуе Ка зах ста ну рэа лі за цыю су мес ных пра ек-
таў у сфе ры транс пар ту і ла гіс ты кі. Па вод ле яго слоў, раз віц цю ўза е ма дзе-
ян ня з Ка зах ста нам у сфе ры транс пар ту і ла гіс ты кі Бе ла русь на дае вя лі кае 
зна чэн не і па тэн цы ял су пра цоў ніц тва ў гэ тай сфе ры знач на ўзрос з за пус кам 
Адзі най эка на міч най пра сто ры. «У су мес ных пла нах — ла гіс тыч ныя цэнт ры 
для транс пар ці роў кі бе ла рус кіх і ка зах стан скіх та ва раў еў ра пей скім і азі яц кім 
спа жыў цам», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. «Мы га то вы бу да ваць ла гіс тыч ныя цэнт ры 
на гра ні цы з Еў ра са ю зам для ва шых та ва раў, асаб лі ва збож жа, для про да жу 
ў Еў ра пей скім са ю зе», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Нур сул тан На за рба еў за явіў, што па між на шы мі дзяр жа ва мі 
ня ма ні па лі тыч ных, ні эка на міч ных праб лем. Мы са юз ні кі і ра зам бу ду ем но вае 
ін тэ гра цый нае аб' яд нан не. Спа дзя ю ся, што бу ду чы Еў ра зій скі эка на міч ны са юз 
ста не вы гад ным у ін та рэ сах усіх кра ін, раў на праў ным эка на міч ным са юзам, які 
дасць нам маг чы масць яшчэ больш пад няць аб' ём та ва ра аба ро ту», — за явіў 
Прэ зі дэнт Ка зах ста на.

Бе ла ру сі і Ка зах ста ну не аб ход на мак сі маль на за дзей ні чаць пе ра ва гі АЭП 
для ўма ца ван ня ўза е ма вы гад ных ад но сін, лі чыць Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. «Ка-
зах стан для нас — на дзей ны ся бар і са юз нік. Мы ра зам бу ду ем уні каль нае 
на пост са вец кай пра сто ры ўтва рэн не — Еў ра зій скі эка на міч ны са юз, які 
дасць вя лі кія маг чы мас ці для раз віц ця эка но мік на шых дзяр жаў», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар. «Нам не аб ход на мак сі маль на за дзей ні чаць пе ра ва гі АЭП 
для ўма ца ван ня ўза е ма вы гад ных ад но сін па між на шы мі кра і на мі», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы, вы ра шэн ню гэ тай за да чы 
бу дзе са дзей ні чаць за цвяр джэн не да рож най кар ты двух ба ко ва га ганд лё ва-
эка на міч на га су пра цоў ніц тва на 2014—2016 га ды. Гэ ты комп лекс ны да ку мент 
ахоп лі вае прак тыч на ўсе сфе ры двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня.

У су мес най за яве прэ зі дэн таў зме шча на да ру чэн не ўра дам абедз вюх дзяр-
жаў пры няць вы чар паль ныя ме ры па эфек тыў ным вы ка нан ні ў поў ным аб' ёме 
ад па вед на га пла на, а так са ма ін шых да моў ле нас цяў, да сяг ну тых у час су стрэ чы 
на вы шэй шым уз роў ні. Агуль ную ка ар ды на цыю су мес най ра бо ты па вы ра шэн ні 
гэ тай за да чы кі раў ні кі дзяр жаў ус кла лі на су стар шынь між ура да вай ка мі сіі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Нур сул тан На за рба еў так са ма па цвер дзі лі цвёр ды 
на мер і ў да лей шым цес на ка ар ды на ваць су мес ныя на ма ган ні па ўсе ба ко-
вым па глыб лен ні і па шы рэн ні бе ла рус ка-ка зах стан скіх ад но сін. Ад зна ча на 
не аб ход насць пры няц ця да дат ко вых мер для больш поў на га за дзей ні чан ня 
па тэн цы я лаў дзвюх кра ін у мэ тах эфек тыў най рэа лі за цыі стра тэ гіі раз віц ця 
бе ла рус ка-ка зах стан ска га ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва. Кі раў ні кі 
дзяр жаў за клі ка лі дзе ла выя ко лы да боль шай ін вес ты цый най ак тыў нас ці на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Ка зах ста на і вы ка за лі га тоў насць за ах воч ваць уза е ма-
вы гад нае ін вес ты цый нае парт нёр ства.
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У той дзень на стаў нік-дэ фек то лаг Ха ло пе ніц кай 
ся рэд няй шко лы, што ў Круп скім ра ё не, Іры-
на Ста ра вой та ва ра зам з ва дзі це лем Ана то лем 
Аста шон кам на школь ным аў то бу се збі ра лі дзя-
цей у шко лу. У пер шай вёс цы ў са лон зай шлі 
ча ты ры школь ні кі, ас тат ніх баць кі сва ім транс-
пар там ад вез лі ў Ха ло пе ні чы.

На стаў ні ца Ха ло пе ніц кай шко лы 
Іры на Ста ра вой та ва 
пра ду хі лі ла тра ге дыю
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