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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Нi На цы я наль ны банк, нi ка мер цый ныя 

бан кi не бу дуць ра бiць якiх-не будзь спе цы-
яль ных за явак на да стаў ку но вых 100-до-
ла ра вых банк но таў у Бе ла русь, та му та кiя 
ку пю ры, хут чэй за ўсё, з'я вяц ца ў на шай 
кра i не пас ля та го, як увой дуць у шы ро кае 
аба ра чэн не на тэ ры то рыi ЗША.

Інфляцыя ў Беларусі ў верасні 2013 года 
склала 1,7%, паведаміў Нацыянальны ста-
тыстычны камітэт. Індэкс спажывецкіх цэн 
на тавары і паслугі ў верасні ў параўнанні 
са жніўнем 2013-га склаў 101,7%, са снеж-
нем 2012-га — 110%.

У Бе ла ру сi мо жа рас паў сю дзiц ца не бяс-
печ нае алер ген нае пус та зел ле — амб ро-
зiя па лы на лiс тая, здоль нае на нес цi шко ду 
сель скай гас па дар цы, бо рас лi на з'яў ля-
ец ца моц ным алер ге нам i вы па рвае вя лi-
кую коль касць ва ды, у вы нi ку гле ба хут ка 
вы сы хае.

Пер шая Кi тай ская ганд лё вая вы ста ва 
прой дзе ў Мiн ску 9-11 каст рыч нi ка. На вы-
ста ве ў па вiль ё не НВЦ « Бел экс па» бу дуць 
прад стаў ле ны пра ек ты i экс па на ты больш 
за 80 кi тай скiх кам па нiй, якiя пра цу юць 
у сфе рах энер ге ты кi, ма шы на бу да ван ня, 
бу даў нiц тва, сель скай гас па дар кi, лёг кай 
пра мыс ло вас цi i фар ма цэў ты кi.

След чым ка мi тэ там Бе ла ру сi за ве дзе-
на кры мi наль ная спра ва ў да чы нен нi да 
на мес нi ка стар шы нi кан цэр на «Бел наф-
та хiм». Чы ноў нiк быў за тры ма ны ў сва iм 
служ бо вым ка бi не це пас ля атры ман ня чар-
го вай част кi ха ба ру ад юры дыч най асо бы 
за вы ра шэн не пы тан ня аб уз гад нен нi аб'-
ёмаў пе ра пра цоў кi спа да рож ных пра дук таў 
наф ты на прад пры ем ствах кан цэр на.
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Юрый ЛЫ СУ ХА, ахоў нік:
— Ха дзіў даў но ўжо, не каль кі га доў та му, для за ба-

вы. Ду маю, што ка зі но і ўсе па доб ныя ўста но вы трэ ба 
тэр мі но ва за крыць: гэ та кры ні ца го ра і дэ гра да цыі. Ча-
ла век па ві нен пра цай за раб ляць са бе на жыц цё. Што 
да ты чыц ца за ба вы, то ты і не за ўва жыш, як яна пе ра тво-
рыц ца ў бя ду. Мне ка лісь ці ся бар рас па вёў, як зна ё мы 
яго баць кі, біз нес мен, у ка зі но «зліў» міль ён до ла раў 
ці на ват больш. Ды і шмат па доб ных гіс то рый я чуў па 
тэ ле ба чан ні.

Мар га ры та КОП ЦЮГ, май стар спор ту 
па хут кас ным бе гу на кань ках:

— Не, ні ко лі. Мне гэ та не па трэб на. Што я там ма гу 
знай сці для ся бе ці ка ва га? Ёсць шмат ін шых спо са баў 
для за ба вы — і больш тан ных, і больш ка рыс ных. Я не 
ра зу мею лю дзей, якія ту ды хо дзяць. Ні чо га доб ра га ад 
ка зі но, мне зда ец ца, ча каць не трэ ба.

Яў ген ГА ПО НАЎ, псі хо лаг:
— Не ха дзіў, і ўпэў не ны, што ні ко лі не пай ду. Ду маю, 

што гэ тае ра шэн не бя рэ вы ток з ма ёй пры род най сквап-
нас ці. Ка лі ўяў ляў гуль ню ў ка зі но, мне заў сё ды пры хо дзі-
ла ў га ла ву дум ка, што коль кі б я ні вый граў, у су ме ўсё 
роў на прай граю больш, і ні я кія су свет ныя пры кла ды аб 
шмат міль ён ных вый гры шах не змо гуць мя не пад штурх-
нуць да доб ра ах вот най пе ра да чы гро шай кі раў ні ку ка-
зі но. І ў цэ лым да та кіх уста ноў я стаў лю ся не га тыў на: 
ма ла та го, што гра мад ства пры ву ча юць да ха ля вы, а 
не да ўпар тай пра цы, дык яшчэ і фар мі ру юць но вае за-
хвор ван не — гуль ня вую за леж насць. Так са ма не аб ход на 
па ду маць пра тое, коль кі ўтво рыц ца па боч ных з'яў ад 
ма са ва га раз віц ця ка зі но ў вы гля дзе пра сты ту цыі, ал-
ка га ліз му і да та го па доб на га. Біз нес біз не сам, але аб 
ду хоў нас ці за ду мац ца вар та!

Пад рых та ваў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ЦІ ХА ДЗІ ЛІ ВЫ КА ЛІ-НЕ БУДЗЬ У КА ЗІ НО?
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У ПРЭ ЗІ ДЭН ТА ЗША З'Я ВІЎ СЯ ВОЛЬ НЫ ЧАС
З-за част ко ва га за крыц ця ўра да ў ЗША прэ зі дэнт Ба рак Аба ма част ко ва ады шоў ад спраў. У яго 

звы чай на шчыль ным рас кла дзе з'я ві ла ся мност ва сва бод ных «вок наў», якія прак тыч на ня ма чым за-
поў ніць. Звы чай на ад мі ніст ра цыя Аба мы па пят ні цах або ў вы хад ныя пуб лі куе яе рас клад на на ступ ны 
ты дзень, ад нак на гэ ты раз ёй прос та ня ма ча го ска заць. Прэ зі дэнт ад мя ніў шэ раг за меж ных па ез дак. 
Мно гія на зі раль ні кі ча ка лі, што, за стаў шы ся до ма, Аба ма пач не ак тыў ныя пе ра га во ры па бюд жэ це, 
ад нак по шу ку кам пра мі су не на зі ра ец ца. За мест гэ та га прэ зі дэнт упар та спра буе «зла маць» рэс пуб-
лі кан цаў і пры му сіць іх ухва ліць пра ект бюд жэ ту.

У РА СІІ ПРА ПА НА ВА ЛІ ВЫ КЛА ДАЦЬ ТЭ А ЛО ГІЮ Ў ВНУ
Удзель ні кі Усе ра сій ска га з'ез да пра ва слаў ных ура чоў у Са ма ры пра па на ва лі вы кла даць у ме ды цын-

скіх ВНУ тэ а ло гію. Пра ва слаў ныя ўра чы ад зна чы лі, што ў та кой шмат на цы я наль най кра і не, як Ра сія, 
уво дзіць но вы на ву чаль ны прад мет трэ ба, за хоў ва ю чы асця рож насць. «Ёсць жа му суль ма не, ёсць пра-
ва слаў ныя, і мы не па він ны іх ней кім чы нам крыў дзіць, на строй ваць адзін су праць ад на го. Гэ та спра ва 
па трэб ная, не аб ход ная, але ра біць усё трэ ба вель мі ка рэкт на, пры го жа», — ска заў рэк тар Са мар ска га 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та Ге надзь Ка цель ні каў, які ўдзель ні чаў у з'ез дзе. Хто ме на ві та 
вы сту піў з пра па но вай вы кла даць тэ а ло гію ў ме ды цын скіх ВНУ, не ўдак лад ня ец ца. На фо ру ме так-
са ма аб мяр коў ва ла ся, у пры ват нас ці, ці мо жа пра ва слаў ны ўрач пры зна чаць аборт па ме ды цын скіх 
па ка зан нях, ка лі ця жар насць па гра жае жыц цю ма ці. Сён ня ка фед ра тэ а ло гіі ў Ра сіі, апроч шэ ра гу 
гу ма ні тар ных ВНУ, іс нуе ў На цы я наль ным да след чым ядзер ным уні вер сі тэ це МІ ФІ.

НАЙ БУЙ НЕЙ ШЫ БРЫЛЬ ЯНТ ПРА ДА ДЗЕ НЫ ЗА $30,6 МЛН
Най буй ней шы ў све це брыль янт, які ка лі-не будзь вы стаў ляў ся на тар гі, пра да-

дзе ны на тар гах аў кцы ён на га до ма Sоthеbу's у Ган кон гу. Аваль ны бес ка ля ро вы ка-
мень ідэа льнай чыс ці ні і ва гой у 118,28 ка ра та пай шоў за рэ корд ныя 30,6 міль ё на 
до ла раў. Пер ша па чат ко ва кошт брыль ян та да ся гаў 35 міль ё наў. Але, ня гле дзя чы 
на тое, што ка мень не змог пе ра адо лець гэ тую план ку, ён стаў са мым да ра гім 

бяс ко лер ным дыя мен там, пра да дзе ным на аў-
кцы ё не. Да рэ чы, но вы ўла даль нік мае го нар 
пры ду маць імя для брыль ян та. А 12 ліс та па да ў 
Жэ не ве Sоthеbу's вы ста віць на про даж са мы да ра гі брыль янт, які ка-
лі-не будзь з'яў ляў ся на тар гах, — Ріnk Stаr. Ён мае аваль ную аг ра нку 
без да кор на ру жо ва га ко ле ру ва гой 59,6 ка ра та. Спе цы я ліс ты аца ні лі 
ка мень у больш чым 60 міль ё наў до ла раў.

WІNDОWS ХР
ПА МРЭ

ПРАЗ ПАЎ ГО ДА?
Кам па нія Mісrоsоft праз паў-

го да пе ра ста не аказ ваць тэх-
ніч ную пад трым ку апе ра цый най 
сіс тэ мы Wіndоws ХР, а так са ма 
па ке та Оffісе 2003. Кам п'ю та ры 
з гэ тай «апе ра цы ён кай» больш 
не бу дуць атрым лі ваць аб наў-
лен ні, якія аба ра ня юць ад ві ру-
саў, пра грам-шпі ё наў і ін шых 
па гроз. Экс пер ты Mісrоsоft рэ ка-
мен ду юць ка рыс таль ні кам зра-
біць плаў ны пе ра ход на больш 
но выя вер сіі апе ра цый най сіс тэ-
мы — Wіndоws 7 або Wіndоws 8. 
Буй ным ар га ні за цы ям кам па нія 
пра па нуе 
пад ра бяз-
ную тэх ніч-
ную да ку-
мен та цыю, 
ін стру мен-
ты і рэ ка-
мен да цыі 
экс пер таў, 
якія да-
па мо гуць 
спрас ціць раз горт ван не апе ра-
цый ных сіс тэм і кі ра ван не імі. 
Ся рэд ня му і ма ло му біз не су 
так са ма пра па ну ец ца не каль кі 
ва ры ян таў пе ра хо ду.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 15°
Віцебск     + 14°
Гомель     + 15°
Гродна     + 15°
Магілёў     + 13°
Мінск     + 14°  

Брыльянтавыя 
сакрэты:

у чым яны?

Налібоцкія 
«рабінзоны»:

жыццё ў пушчы.

Дзе рыхтуюць 
вайсковых 
кухараў?
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Ка ман да па ро ма цераз ра ку Бя рэ зі ну ў га рад скім 
па сёл ку Па ры чы скла да ец ца з двух ча ла век — ма та-
рыс та і мат ро са. Ма та рыс та па між са бой на зы ва юць 
ка пі та нам. Два се зо ны ў якас ці «ка пі та на» ад пла ваў 
Ула дзі мір Лап цеў — пен сі я нер, бы лы ва дзі цель і трак-
та рыст. Сё лет ні се зон у яго ка ман дзе мат ро сам пра цуе 

Пётр Іва нен ка, так са ма пен сі я нер і ко ліш ні трак та рыст. 
Не ка лі гэ тыя па ром шчы кі пра ца ва лі ра зам у Па ры чах 
у ад ным бу даў ні чым ка лек ты ве.

Па ром ная пе ра пра ва злу чае два ра ё ны Го мель шчы-
ны — Свет ла гор скі і Жло бін скі. Яшчэ не каль кі тыд няў 
за ста ец ца да за вяр шэн ня на ві га цыі, і та му жы ха ры 

раз дзе ле ных ра кою на се ле ных пунк таў спя ша юц ца 
вы ка рыс таць доб рую маг чы масць на ве даць род ных, 
сва я коў і сяб роў. Па ром да па ма гае ска ра ціць да ро гу. 
А на дзей насць пе ра пра вы і вы ка нан не гра фі ка рэй саў 
за бяс печ ва юць ма та рыст з мат ро сам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

КА ПІ ТАНКА ПІ ТАН
І ЯГО КА МАН ДАІ ЯГО КА МАН ДА

Алег ВА РАБ' ЁЎ,
за слу жа ны ар хi тэк тар
Бе ла ру сi:

«Ар хi тэк ту ра ў на шай кра i не 
ста но вiц ца менш бру таль най. 
Ця пер аб' ек ты бу ду юц ца з вя-
лi кi мi ад кры ты мi пра сто ра мi, 
шкленнем i так зва ным «рас-
крыц цём унутр». Гэ тая тэн-
дэн цыя за раз вель мi па пу ляр ная 
ў све це. Бе ла рус кiя ар хi тэк та ры, 
на вед ва ю чы iн шыя кра i ны i ба-
ча чы су час ныя па бу до вы, ста лi 
iмк нуц ца пе ра няць но выя тэн-
дэн цыi ў ар хi тэк ту ры. Да та го 
ж ця пер з прымяненнем су час-
ных буд ма тэ ры я лаў з'я вi ла ся 
больш маг чы мас цяў. Мы ста лi 
вы ка рыс тоў ваць вя лi кую па лiт-
ру фар баў, ке ра мiч ных вы ра баў, 
аздоб ных ма тэ ры я лаў, та му за-
раз у ар хi тэк та ра ёсць больш 
маг чы мас цяў ства рыць што-не-
будзь унi каль нае, не паў тор нае i 
за па мi наль нае».

Ка лі хто за дум ва ец ца, дзе пра-
цу юць са мыя вя лі кія ап ты міс ты ў 
Бе ла ру сі, то са мы час скі ра ваць 
ува гу на ра бот ні каў куль ту ры. Гэ-
та лю дзі, якія, па сут нас ці, ап ты-
міс ты, та му што зай ма юц ца тым, 
што ў пер шую чар гу ро бяць неш та 
для ін шых — ства ра юць, іг ра юць, 
па каз ва юць, ад кры ва юць. І ро-
бяць гэ та перш за ўсё та му, што 
са мім ім гэ та вель мі пры ем на, а 
не та му, што гэ та іх пра ца, на якой 
яны за раб ля юць гро шы (зу сім не 
вя лі кія, ка лі браць ся рэд ні за ро бак па кра і не). 
Сён ня 65 ты сяч ча ла век пра цуе ў га лі не куль-
ту ры Бе ла ру сі. Але гэ тая ліч ба, хут чэй за ўсё, у 
блі жэй шы час атры мае ка рэк ці роў ку ў су вя зі з 
ап ты мі за цы яй кад раў у вы шэй зга да най га лі не. 
Што гэ та пры ня се бе ла рус кай куль ту ры і лю дзям, 
якія на яе пра цу юць, рас па вя даў на пя рэ дад ні Дня 
ра бот ні каў куль ту ры Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, мі ністр 
куль ту ры Бе ла ру сі:

— Сён ня га лоў нае пы тан не — не ска ра чэн не 
кад раў, а ап ты мі за цыя га лі ны. Ка лі яна на ней кім 
эта пе за па тра ба ва ла і за па тра буе ска ра чэн ня (у 
тым лі ку), то яно бу дзе ад бы вац ца. Але гэ тае пы-

тан не бу дзе вы ра шац ца кі раў ні ка-
мі на мес цах і ты мі, хто кі руе той ці 
ін шай уста но вай. Я ха цеў бы ўдак-
лад ніць, што раз мо ва ідзе не пра 
лю дзей, а пра штат ныя адзін кі. Што 
гэ та зна чыць? Па-пер шае: згод на 
са штат ным рас кла дам, у нас іс ну-
юць бюд жэт ныя і па за бюд жэт ныя 
адзін кі. У пер шую чар гу раз мо ва 
ідзе пра ска ра чэн не бюд жэт ных 
адзі нак. Па-дру гое: мы ве да ем 
доб ра, што сён ня іс нуе да стат ко-
вая коль касць ва кант ных мес цаў 

у штат ным рас кла дзе ар га ні за цый і ўста ноў, і гэ-
тыя мес цы так са ма бу дуць пад ля гаць ска ра чэн ню. 
Гэ та яшчэ адзін прын цып ап ты мі за цыі кож най са 
струк тур. Па-трэ цяе: я ха цеў бы звяр нуць ва шу 
ўва гу, што раз мо ва па він на іс ці не пра ска ра чэн не 
тых, хто ства рае куль тур ныя каш тоў нас ці, не пра 
вы твор цаў, а ў пер шую чар гу пра кі раў ні чы апа-
рат. Я па гля дзеў да сле да ван не на ша га Ін сты ту та 
куль ту ры Бе ла ру сі па вы ні ках 2012 го да. У нас 
кі раў ні чы апа рат скла дае 19 пра цэн таў ад коль-
кас ці ўсіх су пра цоў ні каў га лі ны. Ёсць дзе і ка го 
ска ра чаць. Ёсць і ін шыя прын цы пы, каб 
пра вес ці ап ты мі за цыю. 
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АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ 

ДЛЯ АП ТЫ МІС ТЫЧ НЫХ

КОРАТКА

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«МЫ ЖЫ ВЁМ З РЭ АЛЬ НА ГА 
СЕК ТА РА ЭКА НО МІ КІ»

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра тэс ці ра ваў 
учо ра но вы 450-тон ны кар' ер ны са ма звал Бе лАЗ у час на-
вед ван ня кі ру ю чай кам па ніі хол дын га «Бе лАЗ-Хол дынг», 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.
Кі раў нік дзяр жа вы пры няў удзел у ад крыц ці цэ ха вы твор час ці 

звыш цяж кіх ма шын. Ад бы ла ся прэ зен та цыя кар' ер на га са ма зва ла 
Бе лАЗ гру за па ды маль нас цю 450 тон. Кі раў нік дзяр жа вы зра біў 
проб ную па езд ку на но вым са ма зва ле па вы пра ба валь ным па лі-
го не.

У час на вед ван ня ААТ «Бе лАЗ» Аляк сандр Лу ка шэн ка азна ё-
міў ся з гас па дар чай дзей нас цю прад пры ем ства, перс пек ты ва мі яго 
раз віц ця.

Акра мя та го, Прэ зі дэн ту бы ло да ло жа на аб іна ва цый ных пра ек-
тах, якія рэа лі зу юц ца ў пры ват нас ці, на Мін скім ма то ра бу даў ні чым 
за вод зе, БМЗ, прад пры ем ствах дрэ ва ап ра цоў чай пра мыс ло вас ці. 
Раз мо ва так са ма іш ла аб тэм пах аб наў лен ня асноў ных фон даў 
на пра мыс ло вых прад пры ем ствах Бе ла ру сі, іна ва цый най і ін вес ты-
цый най дзей нас ці ў пра мыс ло вас ці.

У час су стрэ чы з пра цоў ным ка лек ты вам ААТ «Бе лАЗ» Аляк сандр 
Лу ка шэн ка па ве да міў, што ў Бе ла ру сі рас пра цоў ва ец ца пра ект пад-
трым кі сем' яў з дзець мі «Вя лі кая сям'я». Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
раз гля да юц ца роз ныя ва ры ян ты пад трым кі. Адзін з іх — гэ та ад крыц-
цё ра хун ку, на які бу дуць на ліч вац ца срод кі пры на ра джэн ні дзі ця ці. 
Пры чым пла ну ец ца, што гэ та су ма бу дзе знач на па вя ліч вац ца пры 
з'яў лен ні ў сям'і кож на га на ступ на га дзі ця ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што і сён ня шмат дзет ным сем' ям 
дзяр жа ва аказ вае іс тот ную пад трым ку, у пры ват нас ці пра да стаў ля-
ец ца бяс плат нае жыл лё.

«Лю бым чы нам трэ ба пад трым лі ваць сем'і, каб у іх на ра джа ла ся 
па трое дзя цей. Дзе ці — гэ та га лоў нае, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ка лі 
ў нас не бу дзе да стат ко ва на сель ніц тва, та ды ня ма ча го га ва рыць 
пра не за леж насць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што Бе ла русь у пла не на ра-
джаль нас ці ўжо дэ ман струе ня дрэн ныя вы ні кі. Па вод ле яго слоў, 
у на ступ ным го дзе кра і на вый дзе на ну ля вы па каз чык су ад но сін 
смя рот нас ці і на ра джаль нас ці.

Так са ма на су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што не вы клю-
чае вяр тан не да ра ней ша га ме ха ніз ма апла ты баль ніч ных ліс тоў.

«Мы мо жам вяр нуц ца да та го, што бы ло, — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы. — Але не трэ ба спя шац ца, да вай це па гля дзім, што атры ма ец ца 
(з но ва га ме ха ніз ма. — За ўва га БЕЛ ТА). Ка лі гэ та бу дзе на шко ду 
лю дзям і са цы яль най па лі ты цы, та ды ад ме нім».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў раз гле дзець ва ры янт ака зан ня 
ра бот ні ку, які за хва рэў, ма тэ ры яль най пад трым кі тым прад пры ем-
ствам, на якім ён пра цуе. «А там, на прад пры ем стве, раз бя руц ца, 
ка го пад тры маць», — ска заў ён.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на кры зіс ную сі ту а цыю ў су свет най эка-
но мі цы. Па вод ле яго слоў, ка лі кры зіс скон чыц ца, Бе ла русь па він на 
вы гля даць пры стой на: «У цяж кі час мы не спы ня лі ся. Мы жы вём з 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі, а не наф ты і га зу. І ка лі кры зіс скон-
чыц ца, мы бу дзем вы гля даць пры стой на».

«Вы кры чы це: цэ ны вель мі вы со кія. Я па чы наю на ціс каць: да вай-
це зні жаць, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Гэ та зна чыць тры ма ем 
цэ ны на ніз кім уз роў ні, а зар пла ту раз ду лі. Вы ні кі вы доб ра ве да е це. 
Але мя не што больш за ўсё хва люе? З'я віў ся ў вас ліш ні бе ла рус-
кі ру бель, ку ды вы па бег лі? У аб мен ні кі скуп ляць ва лю ту. І по тым 
кры чаць: а бу дзе дэ валь ва цыя ці не бу дзе? Ка лі бу дзе дэ валь ва-
цыя — вы яе зро бі це».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў так са ма ін шую аб мяр коў ва е-
мую тэ му: «Прэ зі дэнт ска заў, а мы ж едзем апра на цца ў ім парт нае 
адзен не, па коль кі на ша па якас ці гор шае. Ды не аб гэ тым раз мо ва. 
Па гра ніч ні кі дак лад ва юць, што не ка то рыя дзея чы па 700 ра зоў ез-
дзяць ту ды і на зад. Што яны там ро бяць? Скуп ля юць ва лю ту, якую 
мы за раб ля ем, вы во зяць ту ды і пры во зяць адзен не».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, на гэ тыя пы тан ні не аб ход на гля дзець 
шы рэй. «Для мя не га лоў нае, ка лі ў ча ла ве ка во чы све цяц ца, ён за-
да во ле ны, яму доб ра жы вец ца. Ні чо га мне не трэ ба, каб толь кі вам 
бы ло доб ра», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Учо ра ў Мін ску па ча лі дзей ні чаць ад ра зу 
дзве між на род ныя спе цы я лі за ва ныя 
вы ста вы: «Транс парт і ла гіс ты ка» 
і «Ла гіс тыч ны ін жы ні рынг».

Мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый Ана толь
СІ ВАК на ад крыц ці вы стаў ад зна чыў, што та кія ме-
ра пры ем ствы з'яў ля юц ца най важ ней шы мі склад-
ні ка мі Бе ла рус ка га транс парт на га тыд ня. Кі раў нік 
транс парт най га лі ны пад крэс ліў, што вы ні кі дзей нас-
ці транс парт ных прад пры ем стваў з'яў ля юц ца ад ным 
з асноў ных кам па не нтаў у вы ні ках фі нан са ва-эка на-
міч най дзей нас ці дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Ана то ля Сі ва ка, сё ле та ў вы ста ве 
«Транс парт і ла гіс ты ка» ўдзель ні ча юць ка ля 125 
кам па ній з 15 кра ін. Гэ та свед чыць аб тым, што 
геа гра фія гас цей вы ста вы па шы ра ец ца: ле тась на-
ліч ва ла ся ка ля 50 кам па ній з 9 кра ін. Свае стэн ды 
на экс па зі цыі гэ та га го да, у пры ват нас ці, прад ста ві лі 
прад пры ем ствы з Поль шчы, Лат віі, Эс то ніі, Аў стрыі, 
Гер ма ніі, Бель гіі і Шве цыі. У цэ лым ка ля 60% удзель-
ні каў пры бы лі з-за мя жы.

Прад стаў ні кі за кры та га ак цы я нер на га та ва рыст-
ва «Тэх ні ка і ка му ні ка цыі» ад зна ча лі, што вы ста ва 
«Транс парт і ла гіс ты ка» з кож ным го дам на бы вае 
ўсё боль шае зна чэн не, а ці ка васць да яе ўзрас тае. 
Кі раў ніц тва прад пры ем ства ўпэў не на, што пра вя-
дзен не та ко га ме ра пры ем ства не аб ход на ў су вя зі з 

ак тыў ным раз віц цём ла гіс тыч най інф ра струк ту ры 
ў рэс пуб лі цы, а так са ма ін тэ гра цы яй у ад па вед ную 
інф ра струк ту ру Мыт на га са ю за і Еў ро пы.

Гэ тыя дзве экс па зі цыі дэ ман стру юць су час ныя 
транс парт ныя сіс тэ мы і аб ста ля ван не для іх, тэх-
на ло гіі і тэх ні ку для пра ек та ван ня, бу даў ніц тва, ра-
мон ту і аб слу гоў ван ня роз ных ві даў транс парт ных 
ка му ні ка цый. На вы ста вах клі ен ты мо гуць азна ё-
міц ца з па слу га мі па пе ра воз цы гру заў і па са жы раў, 
сіс тэ ма мі кі ра ван ня за па са мі, аб слу гоў ван ня і ін фар-
ма цыі транс парт най і ла гіс тыч най тэ ма ты кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Нашай ла гіс ты кай
за ці ка ві лі ся 125 за меж ных кам па ній
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