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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Ка ля 45% да рож на-транс парт ных зда рэн няў у Бе ла ру сі здзяйс ня ец-

ца ў цём ны час су так. Для пра ду хі лен ня гі бе лі і траў мі ра ван ня лю дзей 
на да ро гах ДАІ з 21 па 30 каст рыч ні ка пра вя дзе рэс пуб лі кан скую пра-
фі лак тыч ную ак цыю «Стань больш за ўваж ным у цем ры!»

На цы я наль ная авія кам па нія «Бел авія» ад наў ляе вы ка нан не чар тар-
ных рэй саў у Егі пет. З 18 каст рыч ні ка па чы на юц ца па лё ты ў Хур га ду, 
а з 20 каст рыч ні ка — у Шарм-эль-Шэйх.

Між на род нае рэй тын га вае агенц тва Standard & Poor's пе ра гле дзе ла 
пра гноз па доў га тэр мі но вых крэ дыт ных рэй тын гах па аба вя за цель-
ствах у за меж най і на цы я наль най ва лю це Бе ла ру сі з «па зі тыў на га» 
на «ста біль ны».

ДАІ Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы пра вя дзе 21 каст рыч ні ка ак цыю 
«Пра віль ная шы на — бяс печ ная ма шы на». Пад час яе з 10.00 да 13.00 
у Фрун зен скім ра ё не ста лі цы ін спек та ры ДАІ бу дуць спы няць аў та ма-
бі лі, «пе ра абу тыя» ў зі мо вую гу му, і ўру чаць кі роў цам спе цы яль ныя 
сер ты фі ка ты з 50% зніж кай на ба лан са ван не зі мо вых па кры шак.

ХХІ Між на род ная спе цы я лі за ва ная вы ста ва «Ме ды цы на і зда роўе-
2013» прой дзе ў Мін ску 22—25 каст рыч ні ка. Сваю пра дук цыю і па слу гі 
прад ста вяць больш за 100 удзель ні каў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, 
Із ра і ля, Гер ма ніі, Літ вы і Фран цыі.

Брэсц кі клуб па ха кеі на тра ве «Бу даў нік» у 18-ы раз за пар вый граў 
чэм пі я нат Бе ла ру сі ся род муж чын скіх ка манд.

Кі роў цу аў та ма бі ля «Рэ но», што тра піў у ДТЗ, у якім за гі нуў рэк тар 
Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва, прад' яў ле ны 
аб ві на вач ван ні ў па ру шэн ні пра ві лаў да рож на га ру ху, якое па цяг ну ла 
па не асця рож нас ці смерць ча ла ве ка.

Парламент Малдовы прыняў закон, згодна з якім грамадзяне больш 
як 60 краін змогуць прыязджаць у рэспубліку і ажыццяўляць транзіт 
праз яе тэрыторыю без віз.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Іван ЛІШТ ВАН, ака дэ мік, 
га лоў ны на ву ко вы 
су пра цоў нік Ін сты ту та 
пры ро да ка ры стан ня 
НАН Бе ла ру сі:

«Сён ня ў све це ак ту аль-
ная праб ле ма дэ фі цы ту мі-
не раль на га па лі ва, па коль кі 
яго за па сы ска ра ча юц ца. Са 
зні жэн нем аб' ёмаў зда бы-
чы наф ты і ад на ча со вым 
рос там яе кош ту вя ду чыя 
су свет ныя дзяр жа вы пе-
ра хо дзяць на эка ла гіч ныя 
рэй кі раз віц ця эка но мі кі. На 
пра ця гу апош ніх дзе ся ці год-
дзяў раз ві тыя кра і ны све ту 
па сту по ва па вя ліч ва юць ін-
вес ты цыі ў аль тэр на тыў-
ныя і зя лё ныя энер ге тыч-
ныя тэх на ло гіі. Па вод ле на-
яў ных ацэ нак, ужо да 2050 
го да іх пры мя нен не дасць 
маг чы масць ге не ры ра ваць 
да 50% усёй энер гіі. За ха ды 
па «азе ля нен ні» эка но мі кі, 
якія ро біць Бе ла русь, з'яў ля-
юц ца важ най ін вес ты цы яй 
у эка на міч ную бяс пе ку на-
шай кра і ны».

Уникальное предложение от «Беларусбанка» — 
эксклюзивный вклад в белорусских рублях 

«Гарант» 
Впервые в Республике Беларусь вклад в белорусских рублях 

привязан к курсу доллара США. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает эксклюзивный продукт — вклад 
в белорусских рублях «Гарант», который обеспечивает стабильный 
уровень доходности, независимо от изменения курса доллара США. 

Доход по вкладу «Гарант» состоит из основного дохода — основ-
ная процентная ставка 10%, 12%, 15% — и дополнительного дохода, 
который устанавливается в процентах годовых в зависимости от 
изменения курса доллара США. 

Основной доход может выплачиваться как ежемесячно, так и в 
конце срока. Дополнительный доход выплачивается при наступлении 
срока возврата вклада. 

Вклад может быть открыт на любой срок по вашему выбору: 
3, 6, 12 месяцев. 

Вклад не предусматривает расходные операции и дополнительные 
взносы. 

Размещая средства в белорусских рублях (минимально 10 000 000 
руб.), банк гарантирует вам получение дополнительного дохода, ко-
торый обеспечит возврат ваших сбережений в белорусских рублях, 
эквивалентной сумме долларов США на дату открытия вклада, плюс 
основной процентный доход. 

Вклад «Гарант» — это уникальный продукт, 
не имеющий аналогов на банковском рынке.

Крупнейший банк страны — ваш надежный гарант! 

Подробности по телефону 147, 
на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка» 

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г., 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

БЕЛ КАРТ ПОЙ ДЗЕ 
ПА СВЕ ЦЕ

Сён ня, на пэў на, амаль ні ко га не здзіў ляе атры ман не за-
ра бот най пла ты, сты пен дыі, пен сіі на пла цеж ную бан каў-
скую карт ку. Гэ ты плас ты ка вы ат ры бут ка шаль ка за няў у 
ім на дзей нае, тры ва лае мес ца. Зда ец ца, быц цам так бы ло 
заўж ды. Ад нак на па чат ку гэ ты пра цэс, як пры зна лі ся ў На-
цы я наль ным бан ку, быў пра сты му ля ва ны ад мі ніст ра цый най 
ме рай. Як ба чым ця пер — вель мі дзейс най і ка рыс най.

Без на яў ныя раз лі кі рас туць
Сён ня бе ла ру сы ка рыс та юц ца амаль 11,4 млн пла цеж ных бан-

каў скіх кар так. 37,9% з іх аб слу гоў ва юц ца пла цеж най сіс тэ май VІSA, 
16,1% — MasterCard і боль шасць — 46% — унут ра най Бел Карт. Дзве 
апош нія, каб па шы рыць сваю ўплы во васць і за ма ца ваць Бел Карт на 
між на род ным уз роў ні, за клю чы лі ад па вед нае па гад нен не. У хут кім 
ча се з да па мо гай на цы я наль ных кар так бу дзе маг чы ма без на яў на 
раз ліч вац ца за мя жой. Гэ та вы зва ліць бе ла ру саў, якія па куль вы му-
ша ны афарм ляць асоб ную ін тэр на цы я наль ную карт ку, ад да дат ко вых 
кло па таў і на дасць но вы ста тус на цы я наль най пла цеж най сіс тэ ме.

На цы я наль ны банк РБ ак тыў на рас пра цоў вае пы тан не, якім чы-
нам «аха піць» без на яў ным раз лі кам мак сі маль ную коль касць лю-
дзей. Сё ле та за 8 ме ся цаў яго до ля скла ла 15,6% ад уся го аб' ёму 
гра шо вых раз лі каў. Да сяг нуць 50-пра цэнт най мя жы — не са мая бліз-
кая перс пек ты ва, ад нак імк нуц ца да яе трэ ба ўжо за раз. Паў сюд ная 
ўста ноў ка пла цеж ных тэр мі на лаў, якіх ця пер у ганд лё вых кроп ках 
на ліч ва ец ца ка ля 68 ты сяч, — як раз з ка тэ го рыі та кіх па мкнен няў. І 
гэ тая коль касць бу дзе толь кі па вя ліч вац ца.  

Не да ты каль насць гро шай
Сён ня толь кі не вя лі кая до ля ад усёй коль кас ці пла цеж ных бан каў-

скіх кар так ма юць мік ра чы пы. Мяр ку ец ца, што ў са мы блі жэй шы час 
чы па ва ных кар так ста не больш. Та кую тэн дэн цыю дык туе бан каў ская 
па лі ты ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. З 2015 го да на ша ўсход няя су сед ка 
цал кам ад маў ля ец ца ад кар так з маг ніт най па ла сой. На зме ну ёй 
прый дуць мік ра пра цэ са ры. У гэ тай су вя зі Нац банк Бе ла ру сі пра цуе 
на апя рэ джан не: так са ма пе ра хо дзіць «на рэй кі» мік ра чы паў. Ча му? 
Іс нуе да во лі вы со кая ве ра год насць, што мах ляр скія схе мы, якія «ары-
ен ту юц ца» на карт кі з маг ніт най па ло сай, пя рой дуць у Бе ла русь. Каб 
не да пус ціць та ко га хо ду па дзей, На цы я наль ны банк кла по ціц ца пра 
бяс пе ку ўла даль ні каў без на яў ных гро шай за га дзя. Бо не да ты каль-
насць гра шо вых срод каў клі ен таў — тая прэ ра га ты ва, якая фар мі руе 
праз рыс тыя ад но сі ны абод вух за ці каў ле ных ба коў.

Лю боў КАС ПЯ РО ВІЧ.

2

На ме ды цы ну ў нас не сва рыц ца толь кі ля-
ні вы. І дак та роў у па лі клі ні ках не ха пае, і 
ста вяц ца яны да хво рых ня ўваж лі ва, і та-
лон чык на пры ём не ўзяць, і чэр гі пе рад 
ка бі не та мі вя лі кія... Так, шмат у чым на шы 
прэ тэн зіі аб грун та ва ныя і спра вяд лі выя, 
але ска заць, што спе цы я ліс ты не шу ка юць 
вый сця і не спра бу юць па леп шыць ста но-
ві шча, так са ма бу дзе ня пра віль на.
Мы вы ра шы лі пры вес ці два по гля ды на гэ тую 
сі ту а цыю. Адзін — мін ча ні на, чы та ча «Звяз-
ды», чые па жы лыя баць кі час та ма юць па трэ-
бу ў ме ды цын скай да па мо зе, і дру гі — спе цы-
я ліс та, які пра цуе ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя. А 
вы ва ды, спа дзя ём ся, вы зро бі це са мі.

«БО ЗДА РОЎЕ КУ ЕЦ ЦА 
МЕ НА ВІ ТА 
Ў ПА ЛІ КЛІ НІ КАХ...»

У рэ дак цыю па тэ ле фа на ваў 
наш чы тач Аляк сандр з Мін ска 
і рас па вёў, што яго баць кі пры-
ма ца ва ны да 16-й мін скай па лі-
клі ні кі. Гэ та ра ён, дзе пра жы вае 
шмат па жы лых лю дзей. Ад сюль і 
цяж кас ці. У па жы лых, як пра ві ла, 
шмат праб лем са зда роў ем. Ды і 
пе ра соў ва юц ца яны па воль на, та-
му ства ра юц ца чэр гі, на прык лад, у 
ап тэ цы пры па лі клі ні цы, у тым лі ку 
і та му, што яна аб слу гоў вае вя лі-
кую коль касць іль гот ні каў.

— У ма іх баць коў не каль кі ра-
зоў за апош ні час мя няў ся ўчаст-
ко вы тэ ра пеўт. Па ру га доў та му 

бы ла док тар, якая ад пра ца ва ла на гэ тым участ ку 
ўжо 5 га доў, усіх ве да ла і бы ла амаль сва ім ча ла-
ве кам для лю дзей, — уз гад вае Аляк сандр. — Але 
з та го мо ман ту, як яна сыш ла, па ча ла ся ак тыў ная 
ра та цыя ўчаст ко вых дак та роў. Адзін сы хо дзіць — 
на гэ та мес ца бя руць ін ша га, ма ла до га. І ве да е це, 
скла да ец ца та кое ўра жан не аб гэ тых ма ла дых 
ура чах, што для іх пра ца — як ад бы ван не па ка-
ран ня. Я ча сам на ват ду маю: і трэ ба ж бы ло ім 
тра піць сю ды...

Так, дак та рам пра ца ваць скла да на. За роб кі 
не вы со кія, на груз ка вя ліз ная. А тут яшчэ і ча ла-
ве чы фак тар: на кож на га па цы ен та ад ве дзе ны 
ней кі лі міт ча су. Але на шым ста рым не заў сё ды 
па трэб на вель мі ква лі фі ка ва ная да па мо га, на мой 
по гляд. Ча сам га лоў нае — вы слу хаць іх, су па ко-
іць. Але на гэ та па трэб ны час, яко га звы чай на не 
ха пае — ад сюль чар го выя скла да нас ці 
і праб ле мы.

Служ ба зда роўяСлуж ба зда роўя  ��

ЯК ЖЫ ВЕШ, МІН СКАЯ ПА ЛІ КЛІ НІ КА?

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

За сло на
Усё. Спек такль скон ча ны. 

Мя жа дзяр жаў на га доў гу ЗША 
ўсё ж та кі па вя лі ча на. Ні я ка га 
дэ фол ту не ад бы ло ся. Але ін-
вес та рам гэ та не спа да ба ла ся.

Злу ча ныя Шта ты за над та за гу-
ля лі ся — так яны мо гуць кан чат-
ко ва па да рваць да вер да сва ёй 
кра і ны і эка но мі кі з бо ку ана лі ты-
каў і ін вес та раў. Паў та раць ад ну 
і тую ж па лі тыч ную «ім прэ зу», да 
дро бя зяў вы пус та ша ную кімсь ці, 
на ват не як не пры стой на. І хоць гэ-
та знач на не паў плы ва ла на курс 
до ла ра, зні жэн не трош ку ад бы ло-
ся. Ад нак мно гія ана лі ты кі лі чаць, 
што «аме ры ка нец» пас ля ўся го 
яшчэ і вы рас це.

У Бе ла ру сі па куль сі ту а цыя 
на ступ ная. До лар да ра жэў на 
па чат ку тыд ня, а пас ля зні зіў ся 
на тыя ж ліч бы і ў вы ні ку за стаў-
ся на ра ней шым уз роў ні — 9150. 
Еў ра «пад ско чыў» на 120 руб лёў 
(плюс 1%) да 12510. Ра сій скі ру-
бель так са ма «пад ня ўся»: на 3,5 
руб ля (плюс 1,2%) да 287,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ВІЛЬ НЮС ПА ТА НАЕ Ў ДАЎ ГАХ І ЗА КЛАД ВАЕ МЭ РЫЮ
Ула ды Віль ню са, даў гі яко га скла да юць сот ні міль ё наў еў ра, вы ра шы лі 

за клас ці бу ды нак га рад ской ад мі ніст ра цыі. Пра гэ та па ве дам ляе Delfі.lt. 
Ад па вед нае ра шэн не ўхва лі ла га рад ская ра да. Вы шын ны бу ды нак, у якім 
раз мя шча ец ца га рад ская ад мі ніст ра цыя, бу дзе за кла дзе ны бан ку Pohjola 
Bank Plc. За кошт гэ та га пла ну ец ца атры маць 58 міль ё наў лі таў (ка ля 17 
міль ё наў еў ра). Гро шы атры мае му ні цы паль нае прад пры ем ства Vіlnіaus 
vystymo Kompanіja.

Мэр Віль ню са Ар ту рас Зу о кас пры знаў, што ра шэн не пры ня та ў су вя зі з 
тым, што га рад скія ўла ды ад чу ва юць не да хоп срод каў.

СА УДАЎ СКАЯ АРА ВІЯ АД МО ВІ ЛА СЯ АД ЧЛЕН СТВА Ў 
СА ВЕ ЦЕ БЯС ПЕ КІ ААН З-ЗА «ДВАЙ НЫХ СТАН ДАР ТАЎ»

МЗС ка ра леў ства за яві ла, што ад па вед нае ра шэн не 
бы ло пры ня та з-за не эфек тыў нас ці Са ве та Бяс пе кі ААН у 
пра цэ се вы ра шэн ня між на род ных праб лем. У гэ тым го дзе, 
акра мя Са удаў скай Ара віі, мес ца не па ста ян на га чле на СБ 
да ста ла ся Чы лі, Ні ге рыі, Літ ве і Ча ду.

НА ВУ КОЎ ЦЫ ЗА КЛІ КА ЛІ ЎРАД ЗША 
АД МО ВІЦ ЦА АД СТВА РЭН НЯ НО ВЫХ ТЫ ПАЎ 
ЯДЗЕР НАЙ ЗБРОІ

Ад мо віц ца ад пла наў ства рэн ня но вых ты паў ядзер най зброі за клі ка ла 
ўрад Злу ча ных Шта таў ад на з най больш аў та ры тэт ных аме ры кан скіх гра мад-
скіх ар га ні за цый — Са юз за не па ко е ных на ву коў цаў (СЗН). Як ад зна ча ец ца ў 
92-ста рон ка вым да сле да ван ні СЗН, На цы я наль нае ўпраў лен не пры Мі ніс тэр-

стве энер ге ты кі ЗША збі ра ец ца за мя ніць на 
пра ця гу бу ду чых 25—30 га доў сем на яў ных 
у Ва шынг то на ты паў ядзер ных уз бра ен-
няў на пяць но вых. У су вя зі з гэ тым пла ну-
ец ца па бу да ваць не каль кі но вых аб' ек таў 
ядзер на га ва ен на га комп лек су, а так са ма 
па вя лі чыць коль касць тры тыю ў атам ных 
бо е за ра дах, каб па вы сіць іх на дзей насць.

БРУД НАЕ ПА ВЕТ РА 
ВЫ КЛІ КАЕ РАК

За брудж валь-
ныя рэ чы вы ў па-
вет ры ад на знач на 
вы клі ка юць рак, 
за яў ляе Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы 
зда роўя (СА АЗ). 
СА АЗ уклю чы ла 
за брудж ван не па-
вет ра ў спіс са мых рас паў сю джа ных фак та-
раў на ва коль на га ася род дзя, якія вя дуць да 
ра ку, пе рад ае BBC.

У пры ват нас ці, бруд нае па вет ра вы клі кае 
рак лёг кіх. Кры ні цай за брудж ван ня з'яў ля юц ца 
ма шы ны, элект ра стан цыі, вы кі ды, звя за ныя з 
сель скай гас па дар кай, пра мыс ло вас цю, а так-
са ма сіс тэ ма мі ацяп лен ня ў да мах. На дум ку 
СА АЗ, ура ды роз ных кра ін па він ны тэр мі но ва 
пры няць ме ры. Між на род нае агенц тва да сле-
да ван ня ра ку пры раў ня ла за брудж ван не па-
вет ра да ты ту ню, со неч на га вы пра мень ван ня 
і плу то нію. Ме ды кі ве да юць: за брудж ван не 
вы клі кае хва ро бы сэр ца і лёг кіх. Ця пер жа 
яны за га ва ры лі і пра рак. Па вод ле апош ніх 
звес так, ва ўсім све це за брудж ван не па вет-
ра спра ва ка ва ла 223 000 смер цяў з пры чы ны 
ра ку лёг кіх. Больш за 50% смер цяў пры па-
дае на Кі тай і кра і ны Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. 
На прык лад, імк лі вая ін дуст ры я лі за цыя пры вя-
ла да та го, што Пе кін і ін шыя буй ныя га ра ды 
за цяг ну ла смо гам. Да рэ чы, асоб ныя да след-
чы кі звяз ва юць за брудж ван не па вет ра так са-
ма з ра кам ма ча во га пу зы ра.
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БА БУ ЛІ НА «АБ КАТ КА»БА БУ ЛІ НА «АБ КАТ КА»

Вя сё лая гуль ня-аб рад «Па свя чэн не ў ба бу лі» за ха ваў ся да на шых дзён у вёс цы Вя сё лая гуль ня-аб рад «Па свя чэн не ў ба бу лі» за ха ваў ся да на шых дзён у вёс цы 
Са вут кі Шар каў шчын ска га ра ё на. Не каль кі дзён та му жы ха ры гэ та га на се ле на га Са вут кі Шар каў шчын ска га ра ё на. Не каль кі дзён та му жы ха ры гэ та га на се ле на га 
пунк та і гос ці хрэсь бін друж на «пра ка ці лі» па вёс цы ма ла дых ба буль — Ра і су Ана ніч пунк та і гос ці хрэсь бін друж на «пра ка ці лі» па вёс цы ма ла дых ба буль — Ра і су Ана ніч 
і На тал лю Ла соў скую (на фо та здым ку), у якіх з'я віў ся іх пер шы ўнук Глеб.і На тал лю Ла соў скую (на фо та здым ку), у якіх з'я віў ся іх пер шы ўнук Глеб.
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Каб 
не сумаваць 
у дэкрэце… 

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:
«ПРА ГРА МУ ПА РАЗ ВІЦ ЦІ 
ПРЫ ПЯЦ КА ГА ПА ЛЕС СЯ 
НЕ АБ ХОД НА ВЫ КА НАЦЬ 

ПОЎ НАС ЦЮ»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў учо ра з ра бо-
чай па езд кай Го мель скую воб ласць, па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
кі раў ні ка дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт на ве даў МТФ «Ве рас ні ца» ААТ «Ту раў шчы на», дзе азна-
ё міў ся з вы твор ча-эка на міч ным, фі нан са вым ста нам і перс пек ты ва мі 
раз віц ця гас па дар кі, а так са ма вы ні ка мі ра бо ты жы вё ла га доў лі. Прэ зі-
дэн ту бы ло да ло жа на аб вы ка нан ні яго да ру чэн няў па рэ кан струк цыі і 
тэх ніч ным пе ра асна шчэн ні ма лоч на та вар ных ферм у цэ лым па кра і не, 
а так са ма ў Го мель скай воб лас ці, Жыт ка віц кім ра ё не і не па срэд на ў 
гэ тай гас па дар цы.

Дру гой тэ май ра бо чай па езд кі Прэ зі дэн та ста ла раз віц цё аг ра эка-
ту рыз му. Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў гас ці ніч ны комп лекс «Стру-
мень».

На вед ва ю чы МТФ «Ве рас ні ца», Прэ зі дэнт, ся род ін ша га, па пя рэ дзіў 
чы ноў ні каў і кі раў ні коў аб ад каз нас ці за не вяр тан не крэ ды таў. «Ні я кай 
да па мо гі ў гэ тым пла не не бу дзе! Па зы чыў гро шы — ка лі лас ка, у гэ тыя 
тэр мі ны і вяр ні, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — На ват не раз ліч вай це, 
што хто-не будзь ця пер дасць ад тэр мі ноў ку, рас тэр мі ноў ку па крэ ды тах. 
Гро шы трэ ба вяр таць». «Атры ма ла ся ў ця бе мар му ро вае мя са, не атры-
ма ла ся — ла ві дзі кіх ка чак, пра да вай і вяр тай гро шы. Хо чаш ад ту рыз му 
— да вай ад ту рыз му, ад пры ват на га біз не су — ча го хо чаш, але гро шы 
трэ ба ад даць», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Як ад зна чыў стар шы ня праў лен ня ААТ «Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь» Сяр гей Ру мас, Го мель ская воб ласць у гэ тым пла не вы кон-
вае ўсе аба вя за цель ствы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў чы ноў ні каў, што ўсе абя цан ні, якія 
яны да ва лі кі раў ні ку дзяр жа вы, па він ны быць аба вяз ко ва вы ка на ны. 
«Хо піць ужо абя цаць. Мя не ці ка віць вы нік. Па абя цаў — ра бі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

У су вя зі з гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў аб да ру чэн ні па 
бу даў ніц тве і рэ кан струк цыі ў кра і не 1200 ферм. Як бы ло да ло жа на 
кі раў ні ку дзяр жа вы, у гэ тым го дзе бу дзе кан чат ко ва зда дзе на 1 ты ся-
ча ферм, не вы кон ва юць да ру чэн не Прэ зі дэн та Ві цеб ская, Брэсц кая і 
Ма гі лёў ская воб лас ці. Аляк сандр Лу ка шэн ка жорст ка па пя рэ дзіў чы-
ноў ні каў аб ад каз нас ці за хлус ню.

«Не ка то рыя ду ма юць: а, бу ду ча каць, па куль яшчэ хтось ці гро шы 
пры ня се, укла дзе ў рэ кан струк цыю ферм. А мне пры вез лі ўчо ра фа та-
гра фіі з не ка то рых ста рых ферм. Слу хай це — гэ та ж ка мен ны век! Дык 
што вы мне па ла цы гэ тыя за раз па каз ва е це, а што з ты мі фер ма мі? 
Там жа так са ма трэ ба пры клас ці ся», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. «Не 
рэа лі зу е це пра гра му — ад ка жа це га ла вой», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся да чле наў ура да. Ён так са ма да ру чыў пер ша му 
на мес ні ку стар шы ні КДК Ле а ні ду Ан фі ма ву і на мес ні ку кі раў ні ка Ад мі ніст-
ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рыю Іва но ву кант ра ля ваць вы ка нан не як у цэ лым 
пра гра мы, так і па кож ным аб' ек це што бы ло на ме ча на і што зроб ле на. 
«Каб я не слу хаў каз кі, і не ха дзіў па му зе ях, якія мне пад рых та ва лі да 
на вед ван ня», — ска заў Прэ зі дэнт.

Так са ма Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў мак сі маль на эфек тыў-
на га вы ка ры стан ня на Па лес сі вы са ка баль ных урад лі вых зя мель. Як 
адзін з маг чы мых ва ры ян таў — маш таб нае вы рошч ван не тут ім пар -
т аза мя шчаль най, у пры ват нас ці, са да вод чай пра дук цыі.

Раз мо ва зай шла аб тым, як з най боль шай ка рыс цю вы ка рыс таць 
гэ ты ўні каль ны пры род ны па тэн цы ял — зем лі з амаль ста баль най урад-
лі вас цю гле бы, якіх у Бе ла ру сі зу сім ня шмат. «Ту раў скі край за гу біць мы 
не мо жам, тут да 100 ба лаў зям ля, гэ та рэд касць. І гэ та трэ ба на леж ным 
чы нам вы ка рыс таць», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый Іва ноў вы-
ка заў мер ка ван не, што мэ та згод на раз ві ваць са доў ніц тва — ме на ві та 
гэ ты на пра мак мо жа даць най боль шую ад да чу. Ён лі чыць, што на тэ-
ры то ры ях ад Жыт ка віч да Сто лі на трэ ба ма са ва са джаць са ды. Та му 
што ўра джаі яб лы каў, груш тут па він ны быць вель мі вы со кія. А па коль кі 
раз віц цё са доў ніц тва і ага род ніц тва спа лу ча ец ца з праб ле май за хоў-
ван ня, то ра зам з гэ тым ад ра зу ўзнік не пы тан не бу даў ніц тва су час ных 
схо ві шчаў для пра дук цыі.

Пер шае пы тан не, якое ў су вя зі з гэ тым за даў Прэ зі дэнт: ці рэн та-
бель на раз ві ваць са доў ніц тва? Па коль кі ёсць роз ныя мер ка ван ні, у 
тым лі ку на ка рысць раз віц ця жы вё ла га доў лі, вы твор час ці ма ла ка, усё 
трэ ба дак лад на пад лі чыць.

«Ма ла ко — гэ та доб ра. Але дзе га ран тыя, што заўт ра бу дзе та кая рэн та-
бель насць на ма ла цэ, што та кія цэ ны бу дуць? Гэ та ця пер так, а ка лі заўт ра 
сі ту а цыя з ма ла ком зме ніц ца?» — раз ва жаў кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым прын цы по ва важ нае пы тан не — на яў насць по пы ту на 
ай чын ныя яб лы кі, гру шы, слі вы. Па чуў шы до ка зы на ка рысць гэ та га 
на прам ку, кі раў нік дзяр жа вы ска заў: «Доб ра, да вай це свой ры нак бу-
дзем на паў няць якас най пра дук цы яй яб лы каў. Гэ та і як адзін са шля-
хоў ім парт аза мя шчэн ня, па коль кі мы не бу дзем тра ціць ва лю ту на іх 
за куп ку. Тое, што сён ня мо жа за бяс пе чыць ім парт аза мя шчэн не, трэ ба 
аба вяз ко ва вы ка рыс тоў ваць. І трэ ба ўсё пад ка рэк ці ра ваць, па куль яшчэ 
не поз на», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што ўсім ра зам: прак ты кам, ву чо-
ным, тэх но ла гам — трэ ба пад клю чыц ца да гэ тай тэ мы і ўсё грун тоў на 
пра пра ца ваць. Прэ зі дэнт вы ка заў мер ка ван не, што не ліш нім бу дзе 
ў пры ват ні каў па ву чыц ца, як эфек тыў на пра ца ваць у гэ тым на прам-
ку. Тым больш што ста ноў чы во пыт ства рэн ня но вых вы твор час цяў у 
вёс цы ёсць.


