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ЦЫТАТА ДНЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Стар та ваў дру гi этап 

про да жу бi ле таў на чэм пi-
я нат све ту па ха кеi 2014 
го да. У про даж па сту пi лi 
аба не мен ты, якiя да юць 
маг чы масць на ве даць усе 
мат чы гру па во га раў нда 
на кож най з арэн; усю фi-
наль ную ста дыю гуль няў на 
«Мiнск-Арэ не»; усе мат чы 
збор най Бе ла ру сi ў час па-
пя рэд ня га эта пу. Цэ на вы 
дыя па зон на «Мiнск-Арэ-
не» — ад Br1 млн 960 тыс. 
да Br13 млн 580 тыс., на 
«Чы жоў  цы-Арэ  не»  — 
ад Br1 млн 680 тыс. да 
Br11 млн 760 тыс.

След чы ка мi тэт Ра сii рас-
па чаў кры мi наль ную спра ву 
ў да чы нен нi да ге не раль на-
га ды рэк та ра «Урал ка лiя» 
Ула дзi сла ва Баў мгерт не ра 
па ар ты ку ле «Зло ўжы ван не 
паў на моц тва мi».

З 15 каст рыч нi ка па 15 лi-
пе ня бу дзе дзей нi чаць за ба-
ро на на зда бы чу вуз ка па ла-
га ра ка.

Амаль кi ла грам асаб лi ва 
не бяс печ на га нар ко ты ку вы-
явi лi мiн скiя мыт нi кi ў па сыл-
цы, якая бы ла ад праў ле на 
з Кi тая.
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КОРАТКА

Ана толь ЧОР НЫ, 
пер шы на мес нік стар шы ні 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма:

«Аба ро не ма ця рын ства і дзя-
цін ства ў Бе ла ру сі заў сё ды на-
да ва ла ся пры яры тэт ная ўва га. 
Гэ тыя пы тан ні на асаб лі вым 
кант ро лі і ў Ма гі лёў скім абл-
вы кан ка ме. Яск ра вы прык лад 
та му — бу даў ніц тва ў воб лас-
ці жыл ля для шмат дзет ных 
сем' яў. Ка лі ў мі ну лым го дзе мы 
ўвя лі ў строй 338 ква тэр для 
шмат дзет ных сем' яў, то сё-
ле та на ва сел ле спра вяць ужо 
720 сем' яў. Яшчэ больш сур' ёз-
ныя за да чы мы ста вім на 2014 
год — за бяс пе чыць жыл лём усе 
шмат дзет ныя сем'і, які ма юць 
у гэ тым па трэ бу».

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«ПАКІНУЦЬ 

ДОБРЫЯ ЎРАЖАННІ 
АБ НАШАЙ СТАЛІЦЫ»

Для Бе ла ру сі раз віц цё еў ра зій скай ін тэ гра цыі з'яў ля ец ца 
ад ным з пры яры тэт ных на прам каў у дзяр жаў най знеш няй 
па лі ты цы. Аб гэ тым за явіў 14 каст рыч ні ка Прэ зі дэнт Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе па пы тан нях пад рых тоў кі і 
пра вя дзен ня са мі ту кі раў ні коў дзяр жаў СНД, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на гэ тай на ра дзе на ўзроў ні кі раў ні коў 
дзяр жаў трэ ба аб мер ка ваць га тоў насць да пра вя дзен ня важ ней шых 
ін тэ гра цый ных ме ра пры ем стваў, якія ад бу дуц ца ў Мін ску 24-25 каст-
рыч ні ка. У пры ват нас ці, у бе ла рус кай ста лі цы прой дуць па ся джэн ні 
Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га са ве та і Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Акра мя та го, на па лях 
са мі ту СНД укра ін ская дэ ле га цыя на ча ле з Прэ зі дэн там і прэм'-
ер-мі ніст рам пра вя дзе кан суль та цыі з ад па вед ны мі прад стаў ні ка мі 
са ма га вы со ка га ўзроў ню Адзі най эка на міч най пра сто ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што га лоў ным пы тан нем ма ю-
ча га ад быц ца па ся джэн ня Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ве та ста не ра бо та над Да га во рам аб Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе з пе ра лі кам аб ме жа ван няў і вы клю чэн няў з рэ жы му сва-
бод на га ганд лю.

Прэ зі дэнт на га даў, што ў гэ тым го дзе Бе ла русь стар шын ствуе ў 
СНД. Ра ней усе зна ка выя ра шэн ні Са друж нас ці пры ма лі ся ў Мін ску, 
да та го ж у бе ла рус кай ста лі цы раз ме шча на штаб-ква тэ ра СНД. 
Бе ла русь вы лу чы ла і рэа лі зуе шэ раг кан струк тыў ных іні цы я тыў. 
Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, пра вя дзен не па ся джэн ня 
Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД з'яў ля ец ца клю ча вым мо ман там 
бе ла рус ка га стар шын ства, і бе ла рус кі бок на дае гэ тай па дзеі асаб-
лі вае зна чэн не. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ўсе кі раў ні кі дзяр жаў СНД 
па цвер дзі лі ўдзел у мін скім са мі це.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што пра гра ма пра-
вя дзен ня ме ра пры ем стваў сфар мі ра ва на, і па пра сіў яе апе ра тыў на 
на кі ра ваць пас ля за цвяр джэн ня ка ле гам у кра і ны Са друж нас ці, а 
так са ма ў Вы ка наў чы ка мі тэт СНД.

Мес цам пра вя дзен ня са мі ту ста не Па лац Не за леж нас ці. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, гэ ты вы бар аб умоў ле ны маг чы мас цю за бяс пе-
чыць мак сі маль на зруч ныя і кам форт ныя ўмо вы для ра бо ты гас цям 
са мі ту. Ця пер на бу даў ні чай пля цоў цы Па ла ца Не за леж нас ці ідзе 
за вяр шаль ны этап. Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да ла жыць, 
якая сі ту а цыя на гэ тым аб' ек це. «Усё трэ ба зра біць для та го, каб 
на шы гос ці ад чу ва лі ся бе кам форт на», — ска заў ён.

Мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір Ма кей па ве да міў аб уз гад-
нен ні па рад ку дня ма ю чых ад быц ца ін тэ гра цый ных ме ра пры ем-
стваў і фар мі ра ван ні па зі цыі Бе ла ру сі па пла ну е мых для раз гля ду 
пы тан нях. Ін шыя ўдзель ні кі на ра ды да ла жы лі аб роз ных ас пек тах 
га тоў нас ці ста лі цы да ма ю чых ад быц ца ме ра пры ем стваў.

Падземная Падземная   ��
будоўлябудоўля

ДА «МА ЛІ НАЎ КІ» — 
70 МЕТ РАЎ!

Ме на ві та та кую пра цяг ласць 
пра ва га ту нэ ля на вы шэй-
зга да най стан цыі мет ро за-
ста ло ся ўзвес ці бу даў ні кам. 
Ле вы ту нэль па куль не да бу-
да ва ны на 260 мет раў.

— З пра ва га ту нэ ля вый дзем 
да 10 ліс та па да. А да кан ца гэ та-
га тыд ня па він ны скон чыць пра-
хо джан не ва дзя ных грун таў ле-
ва га, што да зво ліць па вя лі чыць 
хут касць пра хо джан ня да 3-4 
мет раў за зме ну, — па ве да міў 
на чаль нік ды рэк цыі па бу даў ніц-
тве Мінск ага мет ра па лі тэ на Па-
вел Ца рун.

Так са ма ён ад зна чыў, што на 
ўзвя дзен ні стан цыі мет ро «Ма-
лі наў ка» ўжо асвое на ка ля 430 
міль яр даў руб лёў. Га во ра чы пра 
пад рых тоў ку да бу даў ніц тва трэ-
цяй лі ніі мет ро, Па вел Ца рун рас-
ка заў, што дзе ля яе ства рэн ня 
пад знос пе ра да дзе ны ча ты ры 
бу дын кі, адзін з якіх шмат па-
вяр хо вы (бы лая сан эпі дэ мстан-
цыя).

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

МЫ МАЕМ УСЕ ШАН ЦЫ 
СПЫ НІЦЬ СКА РА ЧЭН НЕ 

НА СЕЛЬ НІЦ ТВА
Та кое мер ка ван не вы ка заў учо ра на мес нік прэм' ер-мі ніст-
ра Бе ла ру сі Ана толь То зік на ўра чыс тым пры ёме жан чын 
у Са ве це Мі ніст раў, пры све ча ным Дню ма ці, пе рад ае ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

На цы я наль най пра гра май дэ ма гра фіч най бяс пе кі Бе ла ру сі на 
2011—2015 га ды па стаў ле на найваж ней шая за да ча — да 2015 го да 
спы ніць змян шэн не коль кас ці бе ла рус ка га на сель ніц тва. «Для тэ-
ры то рыі на шай кра і ны нас і так ня мно га, мы да гэ та га ча су не пе ра-
сяг ну лі да ва ен ную коль касць бе ла рус ка га на ро да. Ад нак у чэр ве ні 
гэ та га го да спы ні ла ся змян шэн не на сель ніц тва. За сту дзень—жні-
вень на ту раль нае змян шэн не скла ла 6 тыс. ча ла век, але яго пе-
ра крыў на ту раль ны міг ра цый ны пры рост, інакш ка жу чы, у кра і ну 
пры еха ла лю дзей больш, чым вы еха ла, гэ та вель мі важ на, та му што 
ў не ста біль ную кра і ну, у якой лю дзі не мо гуць спраг на за ваць сваю 
бу ду чыню і бу ду чыню сва іх дзя цей, ехаць не бу дуць», — ад зна чыў 
Ана толь То зік. Па вод ле яго да ных, у сту дзе ні—жніў ні гэ та га го да ў 
кра і ну пры бы лі 11 639 ча ла век, а вы бы лі — 4 808 ча ла век.

На дум ку на мес ні ка кі раў ні ка бе ла рус ка га ўра да, ка лі гэ та да дат ная 
ды на мі ка за ха ва ец ца ў кра і не, то па стаў ле ная пра гра май за да ча бу дзе 
вы ка на на на ват да тэр мі но ва, гэ та зна чыць ра ней за 2015 год». Ка лі б 
мы яшчэ маг лі за ха ваць лю дзей, якія ідуць з жыц ця з-за не на ту раль-
ных пры чы н, то і міг ра цый ны пры рост нам быў бы не та кі па трэб ны.

Ана толь То зік ад зна чыў і доб рую на ра джаль насць. «Гэ та свед-
чыць аб доб рай ат мас фе ры ў кра і не ў гэ тай га лі не і ста біль нас ці, 
бо лю дзі на ра джа юць дзя цей, ка лі яны ўпэў не ны ў іх бу ду чыні. Лі чу, 
што мы здо ле лі для гэ та га ства рыць не аб ход ную ма раль ную і са-
цы яль на-эка на міч ную аб ста ноў ку. Ады гра ла сваю ро лю і сіс тэ ма 
пад тры мак, знач нае па ве лі чэн не да па мог па до гля дзе дзі ця ці да 
трох га доў», — ад зна чыў ён. Пры гэ тым, на дум ку ві цэ-прэм' е ра, 
трэ ба сты му ля ваць сем'і да на ра джэн ня дру го га дзі ця ці, бо сён ня ў 
Бе ла ру сі 66 пра цэн таў сем' яў ма юць па ад ным дзі ця ці, а ка лі сем'і 
бу дуць імк нуц ца да на ра джэн ня трэ ця га дзі ця ці, то на цыя пач не 
пры рас таць.

СХІ ЛЯ ЕМСЯ 
ПЕ РАД КОЖ НАЙ 

БЕ ЛА РУС КАЙ МА ЦІ
Він ша ван не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

з Днём ма ці
Да ра гія жан чы ны! 

Сар дэч на він шую вас з Днём ма ці.
Ма ма — пер шае і са мае цу доў нае 

сло ва, якое вы маў ляе дзі ця. На ўсіх 
мо вах све ту яно гу чыць прак тыч на ад-
ноль ка ва, тра пят лі ва і пя шчот на, пры му-
ша ю чы пра нік нуц ца глы бо кай па ва гай 
да той жан чы ны, якая до рыць жыц цё. З 
баць коў ска га кло па ту па чы на ец ца дзі ця-
чае шчас це, а ка лі мы ста но вім ся больш 
да рос лы мі, вер нае ма ця рын скае сэр ца і 
моц нае пля чо баць кі слу жаць апо рай у 
лю бых сі ту а цы ях.

Мы ста ра ем ся зра біць усё для та-
го, каб на на шай зям лі не за ста ло ся 
ні вод на га ма ло га, які не ве дае да маш-
няй цеп лы ні. І та му, схі ля ю чы ся пе рад 
кож най бе ла рус кай ма ці, сло вы асаб-
лі ва га пры знан ня ад рас уем сён ня тым, 
хто ўзяў пад сваё кры ло юных сі рот, 
стаў шы для іх са праў ды род ным ча ла-
ве кам.

Па ста ян ная пад трым ка ма ця рын ства 
і дзя цін ства, ума ца ван не ў гра мад стве 
ста ту су тра ды цый ных каш тоў нас цяў 
шлю бу, аў та ры тэ ту ма ці і баць кі, фар-
мі ра ван не ў мо ла дзі па важ лі ва га стаў-
лен ня да жан чы ны — пра даў жаль ні цы 
ро ду, за ха валь ні цы ся мей ных асноў і 
ма ра лі з'яў ля юц ца пры яры тэт ны мі на-
прам ка мі на шай ідэа ло гіі і са цы яль най 
па лі ты кі.

Мі лыя ма мы! Ня хай у ва шых да мах 
па ну юць лад, зго да, да ста так і ўтуль-
насць, ня хай дзе ці і ўсе бліз кія лю дзі 
апраўд ва юць над зеі і ня змен на ра ду юць 
сва ёй лю боўю.

Доб ра га вам зда роўя, пос пе хаў, 
шчас ця і ся мей на га даб ра бы ту.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.
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ЯК ВЫ СТА ВІ ЦЕ СЯ 
ДА ПРАД КА ЗАН НЯ БУ ДУ ЧЫ НІ І ВА РАЖ БЫ?

Воль га АЛІ МА ВА, 
фа то граф:

— Да ва раж бы ў мя не су пя рэч лі вае стаў лен не. Не ка то рыя да гэ туль зай ма юц-
ца ёю, на прык лад, у ноч на Ка ля ды ці на Ку пал ле. Пы тан не: на вош та ва ра жыць, 
ка лі ты мо жаш звяр нуц ца да Бо га? Та кім чы нам па ган скія аб ра ды, ка ра ні якіх у 
на шай гіс то рыі, ра зам з хрыс ці ян ствам ства ра юць кант рас ную кар ці ну. А што да 
прад ка зан ня бу ду чы ні, то я ду маю, што гэ та ў пэў най сту пе ні пры ні жэн не маг чы-
мас цяў ча ла ве ка ўплы ваць на свой лёс. Мо жа, гэ та толь кі ілю зія ўла да ран ня ўлас-
ным жыц цём, але для мя не важ ны не столь кі вы нік, коль кі сам пра цэс па знан ня, 
ства рэн ня і раз віц ця.

Ма ры на ЦЕ РА ХА ВА, 
дзі ця чы прак тык-псі хо лаг:

— У прад ка зан ні я ве ру, але, на прык лад, аст ро ла гам не да вя раю, лі чу гэ та 
спо са бам за раб ляць гро шы. А су па стаў ля ю чы прад ка зан ні той жа Ван гі з рэ ча іс-
нас цю, ве ру, што ёсць ней кія вы шэй шыя сі лы, а так са ма адзін кі ся род лю дзей, якія 
мо гуць прад ба чыць. У ма ла до сці я су тык ну ла ся з ва раж бой. Мне прад ка за лі два іх 
дзя цей, хлоп чы каў, з роз ні цай у сем га доў. У ма іх дзя цей на са мрэч та кая роз ні ца 
ва ўзрос це, праў да, гэ та хлоп чык і дзяў чын ка. А вось ма ёй сяб роў цы на ва ра жы лі 
не ўза ба ве вя лі кае го ра і поз няе за муж жа, і праў да: хут ка ў яе па мер ла ма ці, а 
за муж яна вый шла ў 32. Але вы пад кі, ка лі ва раж ба збы ва ец ца, рэд касць.

На тал ля ВОЛ КА ВА, 
біб лі ёг раф На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі:

— Усур' ёз ні ко лі не ці ка ві ла ся ва раж бой ці прад ка зан нем бу ду чы ні. Адзі нае 
што, не як у пад лет ка вым уз рос це ва ра жы лі з сяб роў ка мі на на ра чо на га ў ноч на 
Ва дох ры шча (да та го ж, гэ тая ноч вы па ла на пят ні цу 13-га — ідэа льнае спа лу-
чэн не для міс ты кі). Ця пер я за му жам і ма гу ска заць, што з той ва раж бы ні чо га не 
спраў дзі ла ся, а сам факт гэт кай пад лет ка вай за ба вы ўзгад ва ец ца з усмеш кай. 
Уво гу ле, у жа дан ні ча ла ве ка спа сціг нуць та ям ні цы бу ду чы ні ня ма ні чо га дзіў на га: 
ба дай што ўсім нам улас ці выя ці каў насць і страх пе рад не вя до мым. У той жа час 
спро бы прад ка заць бу ду чы ню заў сё ды менш кан струк тыў ныя, чым на ма ган ні 
ства раць гэ тую бу ду чы ню са ма стой на.

Пад рых та ва ла Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Як мы ўжо па ве дам ля лі, дня мі 
быў пад пі са ны план су мес ных 
дзе ян няў Са ве та Мі ніст раў і На-
цы я наль на га бан ка па струк тур-
ным рэ фар ма ван ні і па вы шэн ні 
кан ку рэн та здоль нас ці эка но мі кі 
Бе ла ру сі. Ця пер ад каз ныя га лі но-
выя ве дам ствы па тлу ма чы лі сэнс 
і прын цы пы рэа лі за цыі зга да на га 
да ку мен та, рас па вя лі пра не ка то-
рыя пунк ты пла на.

За ста ло ся ад даць $ 800 
міль ё наў дзярж доў гу

І Мі ніс тэр ства фі нан саў ве дае, дзе 
ўзяць гэ тыя гро шы. «Да кан ца го да нам 
трэ ба бу дзе яшчэ вы пла ціць больш за 
800 млн долараў для па га шэн ня дзяр жаў-
на га доў гу, і гэ тыя аба вя за цель ствы мы 
пла ну ем рэ фі нан са ваць шля хам атры-
ман ня тран шу на 440 млн. до ла раў крэ-
ды ту Ан ты кры зіс на га фон ду Еў рА зЭС 
і да дат ко ва га раз мя шчэн ня ва лют ных 
аб лі га цый Мін фі на на ўнут ра ным рын-
ку», — па ве да міў на мес нік мі ніст ра 
фі нан саў Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ. Па яго 
сло вах, та кая пра ца ідзе сіс тэм на, ёсць 
пла ны на гэ ты і на ступ ны год, та му што 
з улі кам прэ фе рэн цы яль ных рэ жы маў, 
якія ўвёў На цы я наль ны банк, з улі кам 
дзей най эфек тыў най стаў кі па гэ тых каш-
тоў ных па пе рах пры ваб насць ва лют ных 
аб лі га цый Мін фі на за хоў ва ец ца як для 
юры дыч ных, так і для фі зіч ных асоб. 
Акра мя та го, ча ка ец ца, што не ўза ба ве 
бу дзе пры ня та па ста но ва Нац бан ка, якая 
яшчэ больш па вы сіць пры ваб насць ва-
лют ных дзярж аб лі га цый. «Сён ня по пыт 

ста біль ны, на ўзроў ні пры клад на 100 млн 
до ла раў у ме сяц. У прын цы пе, да кан ца 
го да 200-270 млн, ду маю, мы ад юры дыч-
ных асоб пры цяг нем», — ска заў Мак сім 
Ер ма ло віч. А ўся го та кім спо са бам бу дзе 
пры цяг ну та ка ля 500 млн до ла раў.

Вы дат кі бюд жэ ту 
жорст ка аб мя жу юць

«Рас пра цоў ка пла на бы ла аб умоў-
ле на тым, што прак тыч на з па чат ку бя-
гу ча га го да па сту по ва, але до сыць па-
гроз лі ва на рас та лі дыс ба лан сы, якія не-
аб ход на бы ло лік ві да ваць, дзей ні ча ю чы 
апе ра тыў на, — ка жа Мак сім Ер ма ло віч. 
— Мы па ча лі губ ляць да хо ды бюд жэ ту з 
па чат ку 2013 го да і па па да тку на пры-
бы так, і па ўваз ных мыт ных пош лі нах. 
Звя за на гэ та бы ло з тым, што змя ні лі ся 
вон ка выя ўмо вы да хо даў на шых прад-
пры ем стваў, што іс тот на і паў плы ва ла 
на стан ра хун ку бя гу чых апе ра цый, у вы-
ні ку па цяр пеў і бюд жэт, і ўзнік пэў ны ціск 
на зо ла та ва лют ныя рэ зер вы. Ад моў на 
на стан бюд жэ ту і пры быт кі таксама паў-
плы ва ла сі ту а цыя на ка лій ным рын ку». 
На конт бя гу ча га ста ну бюд жэ ту прад-
стаў нік Мін фі на ска заў, што «сё ле та мы 
аб мя жоў ва ем дэ фі цыт бюд жэ ту сек та ра 
дзярж кі ра ван ня ліч бай не больш за 0,8% 
ВУП. Гэ та до сыць жорст кі па ра метр для 
бя гу ча га го да, та му што стра ты бюд жэ-
ту ацэнь ва юц ца ка ля 17 трлн руб лёў». 
Каб бюд жэт быў зба лан са ва ны з та кім 
мі ні маль ным дэ фі цы там, які дзяр жа ва 
здоль на пра фі нан са ваць, не аб ход на аб-
ме жа ваць вы дат кі да кан ца го да. Што і 
бу дзе зроб ле на.

Но вая пра гра ма 
ўза е ма дзе ян ня 
з МВФ

«У пла не ёсць пункт, які пра ду гледж-
вае кан суль та цыі з Між на род ным ва лют-
ным фон дам аб маг чы мас ці фі нан са ван-
ня ў межах но вай пра гра мы ўза е ма дзе-
ян ня», — ад зна чыў Та рас НА ДОЛЬ НЫ, 
на мес нік стар шы ні праў лен ня На цы я-
наль на га бан ка. Да рэ чы, чар го вы ві зіт 
мі сіі Між на род на га ва лют на га фон ду ў 
Бе ла русь за пла на ва ны на пе ры яд з 17 
па 28 каст рыч ні ка. 

Прад стаў нік га лоў на га бан ка кра і ны 
так са ма звяр нуў ува гу на сі ту а цыю з 
пла цеж ным ба лан сам: «На наш по гляд, 
праб ле му зба лан са ва нас ці пла цеж на-
га ба лан су кра і ны за кошт па слаб лен ня 
кур са бе ла рус ка га руб ля ў ся рэд не тэр мі-
но вай перс пек ты ве вы ра шыць не маг чы-
ма. Па пя рэд нія ка рэк ці роў кі аб мен на га 
кур су да лі ка рот ка тэр мі но вы ста ноў чы 
эфект для знеш ня га ганд лю, а ў да лей-
шым гэ та бы ло ні ве лі ра ва на за кошт іс-
тот на га рос ту ін фля цыі, пры чым тэм па мі 
больш вы со кі мі, чым у на шых ганд лё вых 
парт нё раў. Акра мя та го, па слаб лен не на-
цы я наль най ва лю ты вя дзе да зні жэн ня 
ўзроў ню жыц ця на сель ніц тва. Та му праб-
ле мы мак ра эка на міч най зба лан са ва нас-
ці трэ ба вы ра шаць за кошт аб ме жа ван ня 
рос ту ўнут ра на га по пы ту, які вы клі кае 
знач ны рост ім пар ту, што пад трым лі-
ва ец ца вы со кі мі рэ аль ны мі гра шо вы мі 
да хо да мі на сель ніц тва пры пра дук цый-
нас ці пра цы, якая не да стат ко ва 
па вя ліч ва ец ца».

ЭКА НА МІЧ НАЯ РЭ ФАР МА ЦЫЯ
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ПРЫ ЧЫ НАЙ СМЕР ЦI ЯСI РА АРА ФА ТА СТА ЛА АТРУ ЧЭН НЕ?
Рас сле да ван не мiж на род ны мi экс пер та мi пры чын смер цi бы ло га па лес цiн ска га лi да ра Ясi ра 

Ара фа та за вер ша на. Як па ве дам ляе са спа сыл кай на не на зва ныя кры нi цы га зе та «Коммерсантъ», 
спе цы я лiс ты па цвер дзi лi, што ён па мёр у вы нi ку атру чэн ня па ло нi ем.

Па вод ле звес так вы дан ня, вы нi кi экс пер ты зы бы лi пе ра да дзе ны ўда ве па лес цiн ска га лi да ра. 
Су ха Ара фат па вiн на бу дзе вы ра шыць, што ра бiць з гэ ты мi звест ка мi i цi пад ля га юць яны афi цый-
най пуб лi ка цыi. Апош няя экс пер ты за смер цi Ара фа та пра во дзi ла ся фран цуз скi мi, швей цар скi мi 
i ра сiй скi мi спе цы я лiс та мi. Пад час яе вы ву ча лi ся бiя ла гiч ныя ма тэ ры я лы, атры ма ныя пры экс гу-
ма цыi це ла па лес цiн ска га лi да ра, пра ве дзе най у лiс та па дзе 2012 го да.

Бы лы кi раў нiк Па лес цiн скай на цы я наль най ад мi нiст ра цыi Ясiр Ара фат па мёр у 2004 го дзе ў 
Па ры жы. Яму бы ло 75 га доў.

ВА УКРА I НЕ АБ ВЕ ШЧА НЫ АПОШ НI ПРЫ ЗЫЎ
Прэ зi дэнт Укра i ны Вiк тар Яну ко вiч пад пi саў указ аб апош нiм пры зы ве 

i пе ра хо дзе на фар мi ра ван не Уз бро е ных Сiл па кант ракт ным прын цы пе. 
«Я сён ня ра нi цай пад пi саў указ... Там усё рас пi са на, як бу дуць зваль-
няц ца ў за пас сал да ты тэр мi но вай служ бы i пой дуць сё ле та апош нiя, i 
больш не бу дзем пры зы ваць», — ска заў ён, ад зна чыў шы, што на бор на 
тэр мi но вую служ бу за ха ва ец ца толь кi ва ўнут ра ных вой сках. Прэ зi дэнт 
Укра i ны пад крэс лiў , што сён ня ўзбра ен не ўкра iн скай ар мii, тэх на ло-
гii, якiя пры мя ня юц ца ў ра бо це, да сяг ну лi та го ўзроў ню, ка лi не аб ход на пры цяг нен не леп шых з 
леп шых спе цы я лiс таў. «Тэх нi ка вель мi скла да ная, та му ар мiя ця пер па вiн на быць пра фе сiй най», 
— ска заў Яну ко вiч.

НО БЕ ЛЕЎ СКАЯ ПРЭ МIЯ ПА ЭКА НО МI ЦЫ 
ПРЫ СУ ДЖА НА ВУ ЧО НЫМ З ЗША

Но бе леў скi ка мi тэт па эка но мi цы пры Ка ра леў скай ака дэ мii 
на вук у па ня дзе лак аб вяс цiў iмя лаў рэ а та прэ мii Дзяр жаў на га 
бан ка Шве цыi па мя цi Аль фрэ да Но бе ля за 2013 год. З пра мой 
транс ля цыi на сай це ка мi тэ та ста ла вя до ма, што прэ стыж ную 
ўзна га ро ду атры ма лi Юджын Фа ма, Пi тэр Хэн сан, Ро берт Шы-
лер. Жу ры ад зна чы ла iх пра цы па тэ ме «эм пi рыч ны ана лiз цэн 
на ак ты вы».

ШАМ ПIНЬ Ё НЫ 
ДА ПА МА ГА ЮЦЬ 

СУ ПРАЦЬ СТА ЯЦЬ 
РА КУ?

У шам пiнь ё нах 
знай шлi рэ чы ва, 
якое да па ма гае су-
праць ста яць ан ка-
ла гiч ным за хвор-
ван ням.

На ву коў цы з 
аме ры кан ска га Унi-
вер сi тэ та Тафт са 
пра вя лi да сле да ван не, у хо дзе яко га 
вы явi лi ў гры бах пра дукт, якi ўма цоў-
вае iмун ную сiс тэ му. Ака за ла ся, што 
звы чай ныя шам пiнь ё ны да па ма га юць 
ар га нiз му ча ла ве ка су праць ста яць 
маг чы мым ан ка ла гiч ным за хвор ван-
ням, па коль кi ў са ста ве гэ тых гры-
боў ёсць ад мыс ло выя рэ чы вы, якiя 
аказ ва юць ста ноў чае ўздзе ян не на 
«зма га роў з ра кам» — дэнд рыт ныя 
клет кi. Дэнд рыт ныя клет кi сты му лю-
юць вы твор часць бе лых кры вя ных 
цель цаў — Т-лiм фа цы таў. Дзя ку ю чы 
iх на яў нас цi ра ка выя клет кi не здоль-
ныя пе ра адоль ваць iмун ную аба ро-
ну ар га нiз ма. Экс пер ты з Ка лi фор нii 
вы явi лi, што ў жан чын з ды яг нас та-
ва ным ра кам гру дзей, якiя з'я да лi па 
100 гра маў шам пiнь ё наў за дзень, 
бы ло ад зна ча на па мян шэн не рос ту 
пух лi ны.

НЕЧАКАНАЕ ЗНАЁМСТВАНЕЧАКАНАЕ ЗНАЁМСТВА

Маладыя мамы любяць адпачываць з дзецьмі Маладыя мамы любяць адпачываць з дзецьмі 
на возеры ў Глыбокім.на возеры ў Глыбокім.

4-павярховы… 
катэдж? 
І такое 
бывае...

Быць
дзікуном 

можна і ў… 
Іспаніі.

Нематэрыяльная 
спадчына. 

Што яе 
ўратуе?


