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ЦЫТАТА ДНЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
У Бе ла ру сі ства ра ец ца 

гар бар на-абут ко вы хол-
дынг «Бе ла рус кая гар-
бар на-абут ко вая кам па нія 
«Мар ко» з кі ру ю чай кам-
па ні яй — СТАА «Мар ко». 
У яго склад увой дуць «Сан 
Мар ко», «Чыр во ны Каст-
рыч нік», «Мар ко-сэр віс», 
«Віт ма», ар га ні за цыя, якая 
ства ра ец ца на ба зе «Ві-
цеб ска га фут ра ва га кам-
бі на та».

Ся рэд ні ўзрост сель скай 
жан чы ны ў Бе ла ру сі — 47,5 
го да. Іх коль касць на 1 сту-
дзе ня гэ та га го да скла ла 
1,2 млн ча ла век, або 52,6% 
сель ска га на сель ніц тва 
кра і ны. На 1 сту дзе ня 2000 
го да ся ля нак на ліч ва ла ся 
1 млн 618,8 тыс., у 2005 го-
дзе — 1 млн 452,1 тыс., у 
2010 го дзе — 1 млн 280,8 
тыс.

На цы я наль ная кі на-
сту дыя «Бе ла русь фільм» 
упер шы ню пры ме ўдзел у 
18-м між на род ным дзі ця-
чым кі на фес ты ва лі «За ла-
ты слон», які прой дзе з 14 
па 20 ліс та па да ў го ра дзе 
Мум бай (Ін дыя).
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КОРАТКА

Ігар БУ ЗОЎ СКІ, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным 
раз віц ці, пер шы сак ра тар 
ЦК ГА «БРСМ»:

«Рэа лі за цыя пра ек та «Вя-
лі кая сям'я» да зво ліць за ма ца-
ваць тэн дэн цыю па ве лі чэн ня 
на ра джаль нас ці ў Бе ла ру сі. 
Пры гэ тым, лі чу, фі нан са выя 
ме ры пад трым кі сям'і бу дуць 
част кай комп лекс най ра бо ты 
па сты му ля ван ні на ра джаль-
нас ці. Упэў не ны, гэ та — по шук, 
які бу дзе вы ні ко вым. Вель мі 
свое ча со вы пра ект. Гэ та бу дзе 
комп лекс ная пра гра ма, у якую 
БРСМ, як мо ла дзе вая ар га ні за-
цыя, так са ма ўклю ча ны. Мы, у 
пры ват нас ці, раз ві ва ем мо ла-
дзе выя пра ек ты, на кі ра ва ныя 
на пад трым ку тра ды цый ных 
ся мей ных каш тоў нас цяў».

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

18 каст рыч ні ка 2013 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па ся джэн не 
трэ цяй се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

17 КАСТ РЫЧ НІ КА — МІЖ НА РОД НЫ ДЗЕНЬ КРЭ ДЫТ НЫХ СА ЮЗАЎ

ЯК ЧАС ТА ВЫ КА РЫС ТА Е ЦЕ СЯ КРЭ ДЫ ТА МІ?
Да р'я АЎ ЦЫ НА ВА, 
ма ла дая ма ці:

— Маг чы мас цю па зы чыць гро шы ў бан ка мы ска рыс та лі ся не каль кі 
га доў та му, ка лі пе рад на шай ма ла дой сям' ёй ру бам паў ста ла жыл лё вае 
пы тан не. Спра ва ў тым, што на збі раць са ма стой на на ква тэ ру ў Мін ску 
вель мі скла да на. Ак тыў на ка рыс та юц ца крэ ды та мі і мае зна ё мыя. З да па-
мо гай па зы кі яны на бы лі хто аў та ма біль, хто но вы тэ ле фон, хто ноў тбук. 
Бы ло б доб ра, ка лі б пра цэн ты па крэ ды тах змен шы лі ся. Усё-та кі пе ра-
плоч ваць за той жа тэ ле ві зар, на прык лад, па ло ву яго кош ту ад ва жыц ца 
не кож ны ча ла век.

Аляк сей ПА ЛЯ ЖА ЕЎ, 
на чаль нік па жар най ава рый на-вы ра та валь най час ці 
№ 2 Фрун зен ска га ра ён на га ад дзе ла го ра да Мін ска 
па над звы чай ных сі ту а цы ях:

— Апош нім ча сам у мет ро ўсё час цей кі да ец ца ў во чы рэ кла ма мік ра крэ-
дыт ных ар га ні за цый, якія га то вы па зы чыць па ру міль ё наў да зар пла ты пад 
ша лё ны пра цэнт. Але, на мой по гляд, іх па слу га мі ка рыс та юц ца пе ра важ на 
лю дзі, якія па роз ных пры чы нах не ўме юць пла на ваць свой ся мей ны бюд-
жэт. Ка лі ж раз гля даць бан каў скія крэ ды ты, то для мя не апраў да ныя па зы кі 
на жыл лё ці аў та ма біль — рэ чы, на якія трэ ба ад клас ці больш за га да вы 
за ро бак. Та му я не па зы чаю гро шы на бы та вую тэх ні ку. Мож на ж па ча каць 
па ру-трой ку ме ся цаў і ўзяць та кую ж ма дэль па мен шым кош це.

Воль га РУ ДА КОЎ СКАЯ, 
пен сі я нер ка:

— Крэ ды та мі я ка рыс та ла ся га доў трыц цаць та му. Я па зы ча ла гро шы на 
но вы тэ ле ві зар, мэб ле вы гар ні тур ды юга слаў скую сцен ку, якая бы ла та ды 
ша лё ным дэ фі цы там. Га да вая пра цэнт ная стаў ка па крэ ды це та ды бы ла 
ўво гу ле смеш ная ў па раў на нні з ця пе раш нім ча сам — уся го два-тры пра-
цэн ты. Ця пер жа мая пен сія не на столь кі вя лі кая ў па раў на нні з іс ну ю чы мі 
пра цэнт ны мі стаў ка мі, каб да зво ліць са бе па зы чыць гро шы ў бан ка...

Падрыхтаваў Валяр’ян ШКЛЕННІК.

Па ля ван не на дзі ка 
прай шло ў Ма гі лёў скай 
па ляў ні ча-ры ба лоў най 
гас па дар цы Рэс пуб лі кан ска га 
дзяр жаў на га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Бе ла рус кае 
та ва рыст ва па ляў ні чых 
і ры ба ло ваў» у Ма гі лёў скім 
ра ё не. Гас ця мі гас па дар кі 
з'яў ля юц ца па ляў ні чыя 
з Ра сіі, Поль шчы, Гер ма ніі 
і ін шых кра ін. За гон ным 
па ля ван нем на зы ва юць 
ка лек тыў нае па ля ван не 
з пры мя нен нем за гон шчы каў, 
якія вы га ня юць дзі кіх 
жы вёл на за са ду страл коў. 
Па ляў ні чыя вы строй ва юц ца 
ў страл ко вую лі нію 
або ста но вяц ца на ну ма ры.
У гэ ты час за гон шчы кі 
ідуць па ле се, вы га ня ю чы 
дзі ка на па ляў ні чых.
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Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на  ��

МОСТ НА ЗВА ЛІ «БЕ РАС ЦЕЙ СКІМ»
Учо ра ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё но ва га мос-
та пер шай чар гі За ход ня га аб хо ду Брэс та. Гэ ты 
мост быў па трэб ны як па вет ра. У ра ніш нія га дзі ны 
пік га ра джа не, якія да бі ра лі ся ў цэнтр з мік ра ра ё-
наў «Вуль ка» і «Ка ва лё ва», пра стой ва лі ў за то рах 
ад двац ца ці да са ра ка хві лін. Як толь кі ад кры лі 
рух па но вым мос це ў ра ё не Брэсц кай крэ пас-
ці, сі ту а цыя кар ды наль-
на змя ні ла ся. Па вод ле 
афі цый най ін фар ма цыі 
гар вы кан ка ма, за то ры 
па мен шы лі ся на трэць. 
Усе мы, хто ез дзіць што-
дня, ад чу лі знач ную па-
лёг ку.

А но вы мост це раз Му-
ха вец, які фак тыч на злу чыў 
Мас коў скі і Ле нін скі ра ё ны 
аб лас но га цэнт ра, вы гля дае 
пры го жым і ве ліч ным. Свое-
асаб лі вы шарм яму пры да-
юць ме та ліч ныя ар кі-кан-
струк цыі па ба ках. Даў жы ня 
мос та скла дае 181 метр, яго 
шы ры ня — 40 мет раў. Кошт 
аб' ек та склаў кры ху больш 
за 280 міль яр даў руб лёў.

Пад час ад крыц ця стар-

шы ня абл вы кан ка ма Кан стан цін СУ МАР ад зна чыў, што 
бу даў ніц тва та ко га важ на га аб' ек та ў ра ё не Брэсц кай 
крэ пас ці азна чае, што го рад у сва ім раз віц ці ўсё блі жэй 
па ды хо дзіць да та го гіс та рыч на га мес ца, ад куль ён па-
чы наў ся 1000 га доў та му. Та му мост і на зва лі ў го нар 
ста ра жыт на га Бя рэс ця.

Аб тым, што мост атры маў наз ву «Бе рас цей скі», пер-

шы раз аб' яві лі за хві лі ну да та го, як бы ла пе ра рэ за на 
сім ва ліч ная стуж ка.

Гу бер на тар пад крэс ліў так са ма, што ўвод мос та знач-
на аб лег чыць жыц цё на сель ніц тва за рэ чнай част кі Мас-
коў ска га ра ё на. Ме на ві та тут імк лі ва за бу доў ва ец ца 
го рад. І за раз у гэ тым ра ё не жы ве пя тая част ка брас-
таў чан. А за блі жэй шыя не каль кі га доў на сель ніц тва 

вы рас це яшчэ пры клад на 
на 50 ты сяч ча ла век. 

Жы хар ка ме на ві та гэ та-
га мік ра ра ё на На тал ля Ко-
цур прый шла на ўра чыс тае 
ад крыц цё і шчы ра дзя ка-
ва ла бу даў ні кам будт рэс та 
№8 і ін шых ар га ні за цый, 
а так са ма кі раў ні ку дзяр-
жа вы, які пры няў ра шэн не 
пра фі нан са ваць уз вя дзен-
не мос та ў Брэс це. Паз-
ней чы ноў ні кі га рад ско га 
ўпраў лен ня ка пі таль на га 
бу даў ніц тва па цвер дзі лі, 
што толь кі дзя ку ю чы аса-
біс тай ува зе Прэ зі дэн та 
кра і ны ўда ло ся па бу да-
ваць аб' ект менш чым за 
паў та ра го да. А мост быў 
вель мі па трэб ны го ра ду.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

НОВЫЯ КАД РА ВЫЯ НА ЗНА ЧЭН НІ
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 15 каст рыч ні ка 
раз гле дзеў кад ра выя пы тан ні. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы на зна чыў:
ГУ СА КО ВА Ула дзі мі ра Ры го ра ві ча — стар шы нёй Прэ зі ды у ма 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі;
ЧОР НА ГА Ана то ля Ба ры са ві ча — мі ніст рам ар хі тэк ту ры і бу-

даў ніц тва;
ШУ МІ ЛІ НА Аляк санд ра Ге надзь е ві ча — стар шы нёй Дзяр жаў-

на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях.
Прэ зі дэнт так са ма даў зго ду на на зна чэн не:
ПА ПО ВА Іга ра Анд рэ е ві ча — кі раў ні ком спраў Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма.

КЛЯ ШЧЫ АТА КУ ЮЦЬ 
ГРЫБ НІ КОЎ 
І ДАЧ НІ КАЎ

Эн та мо ла гі б'юць тры во-
гу: на Брэст чы не на зі ра ец-
ца не бы ва лая ак тыў насць 
кля шчоў. Толь кі за сё лет ні 
ве ра сень у рэ гі ё не за рэ гіст-
ра ва ны 1021 вы па дак уку су 
кля шча мі, у тым лі ку — 171 
факт, ка лі ах вя ра мі на ся ко-
мых ста на ві лі ся дзе ці.

Гэ та больш, чым за ўсё ле та.
Асаб лі ва лю ту юць кля шчы 

ў Бе ла веж скай і Ру жан скай пу-
шчах, у ля сах Ка мя нец ка га, Пру-
жан ска га, Ма ла рыц ка га, Іва цэ-
віц ка га, а так са ма на асоб ных 
участ ках Брэсц ка га, Жа бін каў-
ска га, Коб рын ска га, Ба ра на віц-
ка га, Ля ха віц ка га ра ё наў.

Па вод ле ін фар ма цыі Ла ры сы 
ЯРЭЦ, ура ча-эн та мо ла га Брэсц-
ка га аб лас но га цэнт ра гі гі е ны, 
эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя, час цей за ўсё кля шча пры-
но сяць з ле су, але ёсць вы пад кі, 
ка лі кры ва смок ку саў ча ла ве ка ў 
пар ку, на дач ным участ ку. Та му 
трэ ба быць асаб лі ва ўваж лі вым 
пад час ад па чын ку на све жым па-
вет ры. Ме ды кі так са ма рэ ка мен-
ду юць пра во дзіць ме ра пры ем-
ствы па ба раць бе з гры зу на мі на 
дач ных і пры ся дзіб ных участ ках: 
мы шы вель мі час та з'яў ля юц ца 
пе ра нос чы ка мі кля шчоў. Да рэ чы, 
па ло ва на ся ко мых, да сле да ва ных 
гэ тым ле там у Брэс це, ака за лі ся 
нось бі та мі лайм-ба рэ лі ё зу.

Яна СВЕ ТА ВА.

БАН КІ РЫХ ТУ ЮЦ ЦА ДА ДЭ ФОЛ ТУ ЗША
Цэнт раль ныя бан кі све ту рых ту юць план дзе ян няў на вы па дак, 

ка лі ў ЗША на сту піць дэ фолт. Кі раў ні кі цэнт ра бан каў аб мер ка ва-
лі ме ры па пра ду хі лен ні кра ху фі нан са вых рын каў і ста бі лі за цыі 
су свет най эка но мі кі на што га до вым па ся джэн ні Між на род на га 
ва лют на га фон ду і Су свет на га бан ка. Экс пер ты мяр ку юць, што 
пер шая рэ ак цыя цэнт ра бан каў све ту на дэ фолт ЗША бу дзе та кой 
жа, як у ве рас ні 2008 го да пас ля банк руц тва Lehman Brothers. Та ды 
бан кі ры прад ста ві лі са лід ны аб' ём лік від нас ці, змяк чы лі за ло га выя 
па тра ба ван ні і па вя лі чы лі аб' ёмы ва лют ных здзе лак.

ФРАН ЦУ ЗЫ ГА ЛА СУ ЮЦЬ ЗА ЎЛЬТРАП РА ВЫХ
Ка рэн ныя фран цу зы дэ ман стру юць усё боль шую не за да во ле насць па лі ты кай дзе йнай 

ула ды. Як вы нік — у фран цуз скім го ра дзе Брынь ёль у дру гім ту ры мяс цо вых вы ба раў боль-
шасць га ла соў атры маў кан ды дат ад уль тра пра ва га «На цы я наль на га фрон ту» Ла ран Ло пес 
— 53%. Хоць Брынь ёль і не вя лі кі го рад (ка ля 20 ты сяч ча ла век), у пар тыі і ў СМІ рас ца ні лі 
гэ тую пе ра мо гу як сім ва ліч ную, якая дае на цы я на ліс там ня дрэн ны шанц на ба раць бу за ўла ду 
на рэ гі я наль ных вы ба рах у са ка ві ку 2014 го да і чэр вень скіх — у Еў ра пар ла мент. Га тоў насць 
пры слу хоў вац ца да іх ду мак ужо дэ ман стру юць кі ру ю чыя па куль са цы я ліс ты.

У РА СІІ ПРАД КАЗ ВА ЮЦЬ ГІ БЕЛЬ СВІ НА ГА ДОЎ ЛІ
Фе дэ раль ная служ ба па ве тэ ры нар ным і фі та са ні тар ным на гля дзе (Рас сель гас на гляд) у 

аў то рак да ла ад моў ны пра гноз раз віц ця сі ту а цыі з аф ры кан скай чу мой сві ней (АЧС), бяс печ-
най для ча ла ве ка, але смя рот най для жы вёл. Вы сту па ю чы на па ся джэн ні «круг ла га ста ла» 
ў Ка мі тэ це Са ве та Фе дэ ра цыі па аграр на-хар чо вай па лі ты цы і пры ро да ка ры стан ні, на мес нік 
кі раў ні ка служ бы Мі ка лай Ула саў па ве да міў, што ў 2013 го дзе вы яў ле на 89 не спры яль ных па 
АЧС пунк таў і 89 ін фі цы ра ва ных аб' ек таў. «Так шмат не бы ло ні ко лі. Звы чай на ўклад ва лі ся 

ў сот ню (су мар на)», — аца ніў сі ту а цыю чы ноў нік. «Хва ро ба 
тут вый шла за ме жы і аха пі ла пяць 
аб лас цей, а так са ма тра пі ла ў Бе ла-
русь. Гэ тыя ача гі па гра жа юць зліц ца, 
і та ды тра ды цый ная сві на га доў ля мо-
жа стаць не маг чы май. Пра гноз сі ту а-
цыі ад моў ны», — ска заў ён.

АД МО ВА АД ПРЫ СМА КАЎ 
НЕ ДА ПА МА ГАЕ 
СКІ НУЦЬ ВА ГУ

Ка лі ад мо віц-
ца ад ша ка ла ду, 
скі нуць ва гу не 
атры ма ец ца. На-
ад ва рот, яна вы-
рас це. Апы тан не 
па ка за ла: 86% 
лю дзей, якія ху-
дзе юць і якія ад-
на ча со ва пра цяг ва лі есці ша ка лад і ін шыя 
пры сма кі, у вы ні ку па спя хо ва скі да лі кі ла-
гра мы. І з 2100 рэ спан дэн таў лю дзі, якія 
скі ну лі больш за ўсё кі ла гра маў (91% вы-
пад каў), пра цяг ва лі ес ці тую ж коль касць 
ша ка ла ду, што і да ды е ты. Ды е то лаг Джа-
нет Эй лат пад крэс лі вае: ды е ты, сфа ку са-
ва ныя на вы клю чэн ні пра дук таў, час цей 
аказ ва юц ца бес ка рыс ны мі.

Спра ва ў тым, што, цал кам ад мо віў шы ся 
ад лю бі мых пра дук таў, ча ла век спра буе гэ та 
кам пен са ваць за кошт ін шых пра дук таў і на-
яда ец ца. Ад но да сле да ван не на ват па ка за ла: 
65% лю дзей, якія зу сім ад маў ля лі ся ад ша ка-
ла ду і пе чы ва, на бі ра лі ва гу. А пры ма ю чы пад 
ува гу ка рысць ша ка ла ду, ня ма ні я ка га сэн су 
ад яго ад маў ляц ца. Гар вард скі ўні вер сі тэт 
да ка заў, што ша ка лад па вя ліч вае пра цяг-
ласць жыц ця, ка лі спа жы ваць яго да трох раз 
што ме сяц. Ша ка лад ба га ты на ан ты ак сі дан-
ты, па лі фе но лы, якія пра ду хі ля юць акіс лен не 
ха лес тэ ры ну і ра ту юць ад ра ку.

ЧЭМ ПI Я НАТ СВЕ ТУ 
ПА ХА КЕI — 

СУР' ЁЗ НАЯ ПРА ВЕР КА 
I ЭК ЗА МЕН 

ДЛЯ ЎСIХ СТРУК ТУР
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў 
пад рых та ваць чэм пi я нат све ту па ха кеi, якi прой дзе ў Мiн-
ску ў 2014 го дзе, на са мым вы со кiм уз роў нi. На гэ тым 
Прэ зi дэнт ак цэн та ваў ува гу ўчо ра на на ра дзе па пы тан нях 
пад рых тоў кi i пра вя дзен ня гэ та га спа бор нiц тва, пе рад ае 
БЕЛ ТА.

«Па тра бую ад усiх за дзей нi ча ных га лiн мак сi маль най кан цэнт-
ра цыi на ма ган няў у за вяр шаль ны пе ры яд пад рых тоў кi, — пад крэс-
лiў кi раў нiк дзяр жа вы. — Мы аба вя за ны пра дэ ман стра ваць усёй 
су свет най су поль нас цi вы со кую сту пень ар га нi за цыi чэм пi я на ту 
све ту».

На на ра дзе аб мяр коў валіся пы тан нi пад рых тоў кi i пра вя дзен ня 
ў Мiн ску чэм пi я на ту све ту па ха кеi 2014 го да, да ад крыц ця яко га 
за ста ло ся амаль 200 дзён. Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў ад 
удзель нi каў ме ра пры ем ства грун тоў ныя i пад ра бяз ныя дак ла ды 
па ўсiх на прам ках, якiя за кра на юць пра цэс ар га нi за цыi чэм пi я-
на ту. «Бы ло да стат ко ва ча су, каб не толь кi пад рых та вац ца да 
гэ тай на ра ды, але i вы ра шыць усе праб лем ныя пы тан нi па пла ну 
пад рых тоў кi. Мне па трэб на дак лад насць i, са мае га лоў нае, што 
не зроб ле на i ча му», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, чэм пi я нат све ту — гэ та не прос та спар тыў ная 
па дзея: «Гэ та той мо мант, ка лi мы кра i ну вы ста вiм на па каз уся му 
све ту. I якая бу дзе гэ та кра i на, та кiм бу дзе i мер ка ван не аб ёй ва 
ўсiм све це. Больш та го, гэ та сур' ёз нае эка на мiч нае ме ра пры ем-
ства». Як лi чыць Прэ зi дэнт, чэм пi я нат све ту «па вi нен пры нес цi 
сур' ёз ную эка на мiч ную ад да чу, фi нан са вую ад да чу».

«Та му чэм пi я нат све ту 2014 го да — гэ та сур' ёз ная пра вер ка 
i эк за мен для ўсiх струк тур, — пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
— Тое, што мы па вiн ны твар дзяр жа вы па ка заць, уз мац ня ец ца i 
тым, што апош нiм ча сам праб ле ма паў ста ла пе рад усiм све там 
па лi ты за ва най».

Кi раў нiк дзяр жа вы лi чыць, што лю дзi бу дуць ехаць не толь-
кi па гля дзець, як гу ляе лю бi мая ка ман да, па на зi раць за гэ ты мi 
пра цэ са мi, але ў iх пад спуд на, а мо жа i са мым га лоў ным бу дзе 
пы тан не: што гэ та за кра i на, з якой хтось цi спра ба ваў зняць чэм-
пi я нат све ту. Та му Бе ла русь па вiн на па ка заць усiм, што яна са-
праў ды цэнт раль на еў ра пей ская цы вi лi за ва ная кра i на. «Каб лю дзi 
ад нас, як гэ та час та бы ва ла, ад' яз джа лi i га ва ры лi: гэ та цал кам 
нар маль ная кра i на, го рад, а не тое, што мы чы та лi ў срод ках ма-
са вай iн фар ма цыi», — ад зна чыў Прэ зi дэнт. «На ша мэ та — зра-
бiць так, каб зна хо джан не гас цей у Бе ла ру сi бы ло кам форт ным, 
а пра па на ва ны сэр вiс мог за да во лiць са мую па тра ба валь ную 
пуб лi ку», — пад крэс лiў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў асаб лi вую ўва гу ўдзя лiць 
пы тан ням бяс пе кi лю дзей i ад пра цоў кi ўза е ма дзе ян ня эк стран ных 
служ баў. Па дзея па вiн на стаць для ўсiх за па мi наль най i зна ка вай 
для Мiн ска.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што асноў нае ўжо зроб ле на, 
а ця пер асаб лi вую ўва гу трэ ба ўдзя лiць пы тан ням, па якiх ёсць 
не да пра цоў кi. «Мя не цi ка вiць усё — ад ства рэн ня не аб ход най 
спар тыў най, транс парт най i гас цi нiч най iнф ра струк ту ры, ар га нi-
за цыi ра бо ты ва лан цё раў да пад рых тоў кi на цы я наль най ка ман ды 
да па спя хо ва га вы ступ лен ня на чэм пi я на це све ту. У нас яшчэ час 
ёсць, мно гае мож на да пра ца ваць, вы пра вiць, ка лi штось цi не так, 
як нам ха це ла ся б».

Стартавы капітал 
у 100 долараў — 
і любімая праца 
«на выхадзе»… 

Вашу картку 
не прымае 
банкамат? 

Не панікуйце!

Вынікі аб’яднання 
сельсаветаў 

будуць відаць 
праз год.       

...А ЗАЎТРА ...А ЗАЎТРА ——  
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