
Бе ла рус кае 
стар шын ства: 

дзе ля даб ра бы ту 
на ша га агуль на га до му

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа-
вы пра iн фар ма ваў ка лег аб тым, 
што зроб ле на пад час бе ла рус ка-
га стар шын ства ў Са друж нас цi. 
«Зроб ле на мно гае, па мен шай 
ме ры, Бе ла русь вы ка на ла ўсе ва-
шы да ру чэн нi i рэа лi за ва ла план 
кан крэт ных ме ра пры ем стваў», 
— ска заў бе ла рус кi лi дар. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ў рам ках свай го стар шын ства 
Бе ла русь па спра ба ва ла на даць 
да дат ко вы ды на мiзм уза е ма дзе-
ян ню па мiж кра i на мi СНД па ўсiх 
на прам ках. Па вод ле яго слоў, 
асаб лi вая ўва га на да ва ла ся эка-
на мiч на му су пра цоў нiц тву: ра бо-
це па пад рых тоў цы пра ек та да га-
во ра аб зо не сва бод на га ганд лю 
па слу га мi, раз вiц цю мiж га лi но вай 
i вы твор чай ка а пе ра цыi. У пер-
шую чар гу гэ та ты чыц ца та кiх 
га лiн як транс парт, энер ге ты ка, 
сель ская гас па дар ка, тэ ле ка-
му нi ка цыi, на на- i бiя тэх на ло гii, 
кос мас.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы 
звяр нуў ува гу на тое, што атры-
ма ла раз вiц цё су пра цоў нiц тва 
па мiж суб' ек та мi гас па да ран ня 
кра iн СНД. На яго дум ку, гэ та му 
спры я ла пра вя дзен не ў Бе ла ру сi 
Фо ру му дзе ла вых лю дзей, Бе ла-
рус ка га пра мыс ло ва га фо ру му, 
мiж на род ных i рэ гi я наль ных кан-
фе рэн цый, вы стаў i кiр ма шоў. 
Важ ным на прам кам ста ла ак-
тыў ная ра бо та дзяр жаў Са друж-
нас цi па фар мi ра ван нi агуль на га 
аграр на га рын ку.

«На шым парт нё рам бы ла пра-
да стаў ле на маг чы масць азна ё-
мiц ца з раз вiц цём мiж рэ гi я наль-
на га i пры гра нiч на га су пра цоў-
нiц тва ў Бе ла ру сi, што з'яў ля ец ца 
важ ным фак та рам ума ца ван ня 
ад но сiн па мiж дзяр жа ва мi-су се-
дзя мi», — ска заў бе ла рус кi лi-
дар.

Бы ла за бяс пе ча на пла на мер-

ная ра бо та па ства рэн нi i раз вiц цi 
адзi най сiс тэ мы па пя рэ джан ня i 
лiк вi да цыi над звы чай ных сi ту а-
цый пры род на га i тэх на ген на га 
ха рак та ру.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што бе ла рус кае стар шын ства 
пра хо дзiць у Год эка ла гiч най куль-
ту ры i ахо вы на ва коль на га ася род-
дзя. «Мы iмк ну лi ся да та го, каб 
даб ра быт на ша га агуль на га до му 
стаў паў ся дзён ным кло па там кож-
на га гра ма дзя нi на кра iн Са друж-
нас цi», — пад крэс лiў кi раў нiк бе-
ла рус кай дзяр жа вы. Па вод ле яго 
слоў, ме на вi та та му бе ла рус кi бок 
iнi цы я ваў пры няц це па гад нен ня аб 
су пра цоў нiц тве ў га лi не ахо вы на-
ва коль на га ася род дзя. Бе ла русь 
пра па на ва ла пе ра лiк рэ гi я наль ных 
зя лё ных энер ге тыч ных пра ек таў, 
вы сту пi ла з кан крэт ны мi iдэ я мi па 
да лей шай ма дэр нi за цыi эка но мiк 
дзяр жаў СНД з да па мо гай шы ро-
ка га ўка ра нен ня эка ла гiч на чыс-
тых тэх на ло гiй. Па вод ле слоў Прэ-
зi дэн та Бе ла ру сi, гэ та мае на ўва зе 
iна ва цыi, ак тыў нае вы ка ры стан не 
ад наў ляль ных кры нiц энер гii, пе ра-
ход на мяс цо выя вi ды па лi ва.

У мэ тах па шы рэн ня дыя ло гу 
куль тур пра цяг ну та фар мi ра ван-
не iн фар ма цый най i аду ка цый най 
пра сто ры Са друж нас цi. У Мiн ску 
быў ар га нi за ва ны VIII Фо рум твор-
чай i на ву ко вай iн тэ лi ген цыi СНД. 
Гэ тае ме ра пры ем ства да зво лi ла 
вы лу чыць ак ту аль ныя на прам кi 
раз вiц ця транс гра нiч на га эка ла-
гiч на га, куль тур на га, аду ка цый-
на га i на ву ко ва га су пра цоў нiц тва, 
ад зна чыў Прэ зi дэнт.

«Мы так са ма на ме цi лi перс-
пек ты вы ўза е ма дзе ян ня Са-
друж нас цi з iн шы мi мiж на род-
ны мi ар га нi за цы я мi, у пры ват-
нас цi з ЮНЕС КА», — ска заў 
кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы. 
Ён ад зна чыў, што па шы рэн ню 
су пра цоў нiц тва ў iн фар ма цый-
най сфе ры спры я ла пра вя дзен-
не та кiх тэ ма тыч ных ме ра пры-
ем стваў, як VIII Бе ла рус кi мiж-
на род ны ме дыя-фо рум, Мiн ская 
мiж на род ная кнiж ная вы ста ва. 
У гэ тым кан тэкс це Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў ак ты вi-
за цыю пра цы тэ ле ра дыё кам-
па нii «Мiр» па праб ле ма ты цы 
Са друж нас цi. На дум ку бе ла-
рус ка га лi да ра, пры ня тыя ў 
бя гу чым го дзе ра шэн ні аб су-
пра цоў нiц тве па фар мi ра ван нi 
адзi най аду ка цый най пра сто ры 
ад кры ва юць для гра ма дзян но-
выя маг чы мас цi.

Са друж насць 
ся бе не зжы ла

Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць, 
што сён ня нель га га ва рыць аб 
тым, што СНД зжы ла ся бе — 
не аб ход на шу каць маг чы мас цi 
су пра цоў нiц тва з цэнт ра мi сi лы, 
якiя ўзнiк лi ва кол Са друж нас цi. 
«Мы нi ў якiм ра зе не па вiн ны 
стра цiць СНД як пля цоў ку для 
дыя ло гу», — пад крэс лiў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. «У апош нi час 
шмат хто ка жа, што ва кол Са-

друж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў, 
рэс пуб лiк бы ло га Са вец ка га Са-
ю за паў ста ла шмат цэнт раў сi лы, 
якiя так цi iнакш пры цяг ва юць 
на шы дзяр жа вы. Гэ та са праў ды 
так, — па га дзiў ся кi раў нiк бе ла-
рус кай дзяр жа вы, — але тым, 
хто сён ня за яў ляе, што ў су вя зi 
са з'яў лен нем но вых iн тэ гра цый-
ных утва рэн няў Са друж насць 
ледзь не зжы ла ся бе, ха цеў бы 
ска заць, што мы бу дзем су пра-
цоў нi чаць з гэ ты мi цэнт ра мi сi-
лы», — ска заў бе ла рус кi лi дар. 
Ён да даў, што iдзе по шук шля хоў 
ўза е ма дзе ян ня з Кi та ем, Еў ра-
пей скiм са юзам.

«Але тое, што аб' яд ноў вае 
нас, на ўрад цi ка лi-не будзь аб'-
яд нае гэ тыя цэнт ры сi лы з на мi. 
Мы не толь кi, воб раз на ка жу чы, 
раз маў ля ем на ад ной мо ве, мы, 
вi даць, ад ноль ка ва ду ма ем. Гэ та 
га во рыць аб тым, што мы нi ў якiм 

ра зе не па вiн ны стра цiць гэ тую 
вя лi кую пля цоў ку для дыя ло гу, 
iмя якой Са друж насць Не за леж-
ных Дзяр жаў, — ска заў бе ла рус кi 
Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што бе ла рус кi бок вель мi 
сур' ёз на рых та ваў ся да гэ та га 
ме ра пры ем ства, каб пра дэ ман-
стра ваць, што не за леж насць i 
даб ра быт на ро да за ле жаць перш 
за ўсё ад су пра цоў нiц тва з дзяр-
жа ва мi СНД. Прэ зi дэнт лi чыць, 
што ў па лi ты цы бе ла рус кай дзяр-
жа вы так бу дзе заў сё ды. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, 
што дзяр жа вам СНД вар та, не 
знi жа ю чы аба ро таў, пра цяг ваць 
ак тыў ную ра бо ту па ўсiх на прам-
ках, ра бiць су пра цоў нiц тва больш 
цес ным. «Мы нi ў якiм ра зе не 
па вiн ны стра цiць адзiн ад на го ў 
гэ тым бур ным све це», — ска заў 
бе ла рус кi лi дар.

Раз вi ваць 
iн тэ гра цый ныя су вя зi

Прэ зi дэнт Ра сii Ула дзi мiр Пу цiн 
ад зна чыў, што кра i нам СНД цал кам 
па сi лах сфар мi ра ваць улас ны па-
ра дак раз вiц ця не за леж на ад уплы-
ву кан' юнк ту ры су свет на га рын ку. 
Па яго сло вах, пры яры тэт ную ўва-
гу не аб ход на на даць ста ну спраў у 
эка на мiч най сфе ры ў су вя зi з тым, 
што пры рост эка но мiк дзяр жаў Са-
друж нас цi ў 2012 го дзе склаў 3,4 
пра цэн та. «Тое ж са мае мож на ска-
заць i аб iн вес ты цы ях, якiя знач на 
ска ра цi лi ся», — ад зна чыў ра сiй скi 
Прэ зi дэнт. «Зра зу ме ла, гэ тыя тэн-
дэн цыi нель га раз гля даць у ад ры ве 
ад сi ту а цыi ў су свет най эка но мi цы, 
а яна па кi дае жа даць леп ша га. 
Ад нак на шым кра i нам цал кам па 
сi лах ге не ры ра ваць буй ныя iн вест-
пра ек ты, удас ка наль ваць дзе ла вой 

клi мат, не ча ка ю чы па ляп шэн ня 
знеш няй кан' юнк ту ры», — упэў не-
ны Ула дзi мiр Пу цiн.

Ён лi чыць, што для эфек тыў на га 
про цi дзе ян ня ўплы ву гла баль на га 
кры зi су не аб ход на раз вi ваць iн тэ-
гра цый ныя су вя зi ў Са друж нас цi. 
«Знач ным кро кам у гэ тай су вя зi 
мож на лi чыць пад пi сан не ў 2011 
го дзе да га во ра аб зо не сва бод на-
га ганд лю СНД. Спа дзя ю ся, што 
яна бу дзе раз вi вац ца i ака жа свой 
ста ноў чы ўплыў на ганд лё ва-эка-
на мiч ныя су вя зi, — ад зна чыў Прэ-
зi дэнт Ра сii». Акра мя та го, ра сiй скi 
Прэ зi дэнт за явiў аб не аб ход нас цi 
на рошч ваць уза е ма дзе ян не ў пра-
ва ахоў най сфе ры. Да ця пе раш ня га 
па ся джэн ня ўда ло ся ўзгад нiць цэ лы 
шэ раг ся рэд не тэр мi но вых пра грам, 
якiя пра ду гледж ва юць кан крэт ныя 
ме ры па про цi дзе ян нi ар га нi за ва-
най зла чын нас цi, тэ ра рыз му, не за-
кон на му аба ро ту нар ко ты каў. Пад-
рых та ва на кан цэп цыя су пра цоў нiц-
тва па ба раць бе са зла чын ства мi, 
што ўчы ня юц ца з вы ка ры стан нем 
iн фар ма цый ных тэх на ло гiй.

У су вя зi з на ме рам аб вяс цiць 2014 
год у СНД Го дам ту рыз му Ула дзi мiр 
Пу цiн пад крэс лiў, што ў якас цi ад ной 
з пры яры тэт ных за дач Ра сiя раз гля-
дае рас пра цоў ку стра тэ гii раз вiц ця 
су пра цоў нiц тва ў га лi не ту рыз му на 
пе ры яд да 2020 го да. «Кра i ны СНД 
мо гуць га на рыц ца ўнi каль най раз на-
стай нас цю куль тур на-гiс та рыч ных i 
пры род ных сла ву тас цяў. Не аб ход на 
па вы шаць iх да ступ насць, раз вi ваць 
рэ гi я наль ную транс парт ную iнф ра-
струк ту ру, iн вес та ваць у ства рэн не 
су мес ных аб' ек таў», — ска заў Прэ-
зi дэнт Ра сii.

У якас цi пры кла ду ён пры вёў 
су пра цоў нiц тва з Бе ла рус сю па 
ства рэн нi вод на га ту рыс тыч на га 
марш ру ту па Дняп ры, дзе пра-
хо дзiў шлях з ва ра гаў у грэ кi. На 
дум ку Прэ зi дэн та Ра сii, не аб ход-
на так са ма пра цяг ваць пра цу па 
за ха ван нi i ўма ца ван нi агуль най 
гу ма нi тар най пра сто ры ў Са-
друж нас цi. «Ме сяц та му ў Мiн ску 
з вя лi кiм пос пе хам прай шоў ужо 
вось мы па лi ку фо рум твор чай i 
на ву ко вай iн тэ лi ген цыi СНД. Упэў-
не ны, што пра вя дзен не та кiх ме-
ра пры ем стваў i ў да лей шым бу-
дзе спры яць раз вiц цю кан так таў 
у куль ту ры, на ву цы i аду ка цыi», 
— за ўва жыў ра сiй скi 
Прэ зi дэнт.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

26 КАСТРЫЧНІКА  2013 г. СУБОТА Кошт 1800 рублёў№ 203  (27568)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ISSN 1990 - 763X

74

ЦЫТАТА ДНЯ

2

Ана толь ЛО КАЦЬ, дэ пу тат 
Дзярж ду мы Ра сii:

«Мыт ны са юз раз вi ва-
ец ца, i гэ та вi даць хоць бы 
та му, што ёсць ах вот ныя 
ў яго ўсту пiць. Гэ та вель мi 
доб рая пры кме та. Пры чым 
важ на, што кан ды да ты на 
ўступ лен не ў Мыт ны са юз 
ба чаць для ся бе сур' ёз ныя 
вы га ды ў iм. Гэ та свед чыць, 
што iн тэ гра цый ныя пра-
цэ сы ак тыў на пра цяг ва юц-
ца. Ад на ча со ва мiн скi са-
мiт да зво лiў знi зiць гра дус 
па ле мi кi з Укра i най. Хоць 
прэ зi дэнт Ра сii Ула дзi мiр 
Пу цiн вы раз на ска заў, што 
ў вы пад ку аса цы я цыi з ЕС 
Укра i на па зба вiц ца тых 
ганд лё вых iль гот, якiя яна 
мае за раз з кра i на мi Мыт-
на га са ю за».

2

Зме на трэ нераў 
у БА ТЭ рэд кая, 

як дождж 
у пус ты ні 

Да ро гі Бе ла ру сі 
па він ны стаць 

на шым 
брэн дам

Для эка ла гіч на га 
ру ху 

яб лык — 
знак чыс ці ні

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 26.10.2013 г. 
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Укр. грыўня 1121,85

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 18°
Віцебск     + 11°
Гомель     + 11°
Гродна     + 15°
Магілёў     + 11°
Мінск     + 12°  

Пе ра мо га ў Вя лі кай Ай чын най вай не, на-
пэў на, са мае бяс спрэч нае з уся го агуль-
на га, што ёсць па між кра і на мі Са друж-
нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. Не здар ма 
пад рых тоў ка да свят ка ван ня 70-год дзя 
Пе ра мо гі ста ла ад ным з асноў ных пы тан-
няў гу ма ні тар на га бло ка на па ся джэн ні 
Са ве та мі ніст раў за меж ных спраў СНД, 
якое ад бы ло ся поз на ўве ча ры 24 каст-
рыч ні ка ў Мін ску.

— Для Бе ла ру сі СНД — найваж ней шая рэ-
гі я наль ная ар га ні за цыя, якая мае вя лі кі па тэн-
цы ял су пра цоў ніц тва, — ска заў, ад кры ва ючы 
па ся джэн не, мі ністр за меж ных спраў Бе ла-
ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ. — Ме на ві та з та кім на-
стро ем мы пры ня лі стар шын ства ў 2013 го дзе. 

Пе ра важ ная боль шасць ме ра пры ем стваў ужо 
пра ве дзе на. Ся род іх ёсць вель мі знач ныя, якія 
атры ма лі вод гук не толь кі на пля цоў цы Са друж-
нас ці, але і да лё ка за яе ме жа мі.

Кі раў ні кі знеш не па лі тыч ных ве дам стваў СНД 
пад тры ма лі ра шэн ні аб аб' яў лен ні 2015 го да ў 
Са друж нас ці Го дам ве тэ ра наў Вя лі кай Ай чын-
най вай ны і аб адзі ных юбі лей ных уз на га ро дах, 
за сна ва ных да 70-й га да ві ны Пе ра мо гі. Пра ду-
гледж ва ец ца, што адзі ным га на ро вым ор дэ нам 
бу дуць уз на га родж вац ца не па срэд ныя ўдзель ні кі 
ба я вых дзе ян няў. Пры гэ тым па ра дак уз на га ро-
джан ня вы зна ча ец ца ў ад па вед нас ці з на цы я-
наль ным за ка на даў ствам дзяр жаў — удзель ніц 
СНД. Адзі ным юбі лей ным ме да лём бу дуць уз на-
га родж вац ца ў ад па вед нас ці з на цы я наль ным 
за ка на даў ствам ве тэ ра ны, асо бы, пры раў на ва-

ныя да іх, а так са ма ін шыя асо бы па ра шэн ні 
кра ін Са друж нас ці. Адзі ным юбі лей ным ме да лём 
мо гуць уз на га родж вац ца і гра ма дзя не дзяр жаў, 
што не ўва хо дзяць у СНД.

Са вет мі ніст раў за меж ных спраў Са друж нас-
ці адоб рыў план асноў ных ме ра пры ем стваў па 
пад рых тоў цы і свят ка ван ні 70-й га да ві ны Пе ра-
мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не. Пра ект пла на 
змя шчае ка ля 60 роз ных ме ра пры ем стваў, у 
тым лі ку маш таб ных і даў га час ных. Ся род най-
больш знач ных з іх — пра вя дзен не 9 мая 2015 
го да ў Маск ве, ста лі цах дзяр жаў Са друж нас ці і 
га ра дах-ге ро ях ва ен ных па ра даў; ар га ні за цыя 
цэ лай се рыі буй ных між на род ных кан фе рэн цый, 
кон кур саў, фес ты ва ляў, злё таў, спар та кі яд і ін-
шых фо ру маў. Бу дуць пра ве дзе ны гаст роль ны 
тур Мо ла дзе ва га сім фа ніч на га ар кест ра СНД, 

кан цэрт ныя вы ступ лен ні вя ду чых твор чых ка-
лек ты ваў кра ін Са друж нас ці. Ва ўста но вах аду-
ка цыі пла ну ец ца пра вя дзен не адзі на га ўро ка 
(дня), пры све ча на га Вя лі кай Ай чын най вай не 
1941—1945 га доў. Ра зам з гэ тым, пра ду гле-
джа на вы дан не ме му а раў, мас тац кіх тво раў, 
эн цык ла пе дыч ных слоў ні каў, да вед ні каў і пуб-
лі цыс тыч ных ма тэ ры я лаў па ад па вед най тэ ма-
ты цы і шэ раг ін шых ме ра пры ем стваў.

Уся го мі ніст ры за меж ных спраў Са друж нас ці 
раз гле дзе лі 14 пы тан няў, якія да ты чац ца роз ных 
ас пек таў уза е ма дзе ян ня.

— СНД для нас — ар га ні за цыя, якая мае 
рэ аль ныя перс пек ты вы для раз віц ця, — ска заў 
Ула дзі мір Ма кей, пад вод зя чы вы ні кі па ся джэн-
ня. — Бе ла рус кі па ды ход за клю ча ны ў тым, што, 
ня гле дзя чы на маг чы мыя роз ныя знеш не па лі-

тыч ныя і знеш не эка на міч ныя пры яры тэ ты асоб-
ных кра ін, СНД па він на за ста вац ца пля цоў кай 
для дыс ку сій, для аб ме ну во пы там і асаб лі ва 
— для плён на га ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма-
дзе ян ня. А так са ма ўза е ма дзе ян ня гу ма ні тар на-
га і су пра цоў ніц тва ў пра ва ахоў най сфе ры.

Ула дзі мір Ма кей да даў, што па шы ра нае па-
ся джэн не Са ве та мі ніст раў за меж ных спраў Са-
друж нас ці прай шло кан струк тыў на, а ра шэн ні 
бы лі пры ня ты кі раў ні ка мі знеш не па лі тыч ных 
ве дам стваў адзі нац ца ці кра ін прак тыч на без 
ага во рак.

Стар шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы ка-
наў чы сак ра тар СНД Сяр гей ЛЕ БЕ ДЗЕЎ, у сваю 
чар гу, вы ка заў па дзя ку бе ла рус ка му бо ку і прад-
стаў ні кам ін шых дзяр жаў за вя лі кую га-
тоў насць і здоль насць да кам пра мі саў.

ПЕ РА МО ГА — АД НА НА ЎСІХ

«Па коль кас ці баль ніч ных 
лож каў, аб' ёмаў шпі та лі-
за цыі і коль кас ці на вед-
ван няў ура чоў Бе ла русь 
сён ня лі дзі руе і ся род 
кра ін СНД, і ся род кра ін 
Еў ра са ю за», — па ве да міў 
у сва ім вы ступ лен ні на 
між на род най на ву ко ва-
прак тыч най кан фе рэн цыі 
«Эка на міч ныя ас пек ты 
зда роўя і сіс тэ мы ахо вы 
зда роўя» на мес нік мі ніст-
ра ахо вы зда роўя на шай 
кра і ны Ігар ЛА СІЦ КІ.

Так, ле тась на 100 жы ха роў 
у Бе ла ру сі пры па ла больш як 
30 шпі та лі за цый. А коль касць 
на вед ван няў ура чоў скла ла 
13,2 у раз лі ку на ад на го бе-
ла ру са.

— Каб па вы сіць эка на міч-
ную эфек тыў насць сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя, нам не аб ход на 
скі ра ваць сваю ўва гу на праз-
мер насць аб' ёмаў ме ды цын-
скай да па мо гі — гэ та зна чыць, 
зма гац ца з не ра цы я наль ным 
вы ка ры стан нем лож ка ва га 
фон ду, змен шыць коль касць 
шпі та лі за цый, вы клі каў хут-
кай ме ды цын скай да па мо гі 
і коль касць на вед ван няў ам-
бу ла тор на-по лі клі ніч на га звя-

на, — пад крэс ліў Ігар Ла сіц кі. 
— Бе ла русь, як і мно гія ін шыя 
кра і ны, су тык ну ла ся ў апош-
нія га ды з рос там вы дат каў на 
ахо ву зда роўя, пры чым гэ тыя 
вы дат кі рас туць хут чэй, чым 
уз ро вень на ша га даб ра бы ту. 
Па пра гно зах да след чы каў, да 
2020 го да ў сіс тэ му ахо вы зда-
роўя кра ін За ход няй Еў ро пы 
бу дуць на кі роў вац ца 12—15% 
ад унут ра на га ва ла во га пра-
дук ту.

У Бе ла ру сі ў 2014 го дзе 
вы дат кі на ахо ву зда роўя 

скла дуць 4,2% ад унут ра на га 
ва ла во га пра дук ту, што ад-
па вя дае 34 трлн руб лёў. Гэ та 
вель мі буй ная су ма... Упэў не-
ны, што ў асно ве эфек тыў най 
дзей нас ці сіс тэ мы ахо вы зда-
роўя па він на ля жаць не прос-
та на рошч ван не вы дат каў, а 
эфек тыў нае раз мер ка ван не 
і эфек тыў нае вы ка ры стан не 
на шых рэ сур саў.

Як за зна чыў Ігар Ла сіц кі, 
сён ня га лоў ны ак цэнт пе ра-
но сіц ца на ам бу ла тор на-по-
лі клі ніч нае звя но, па коль кі 

да па мо га, што аказ ва ец ца 
на пер ша сным уз роў ні, — 
най больш да ступ ная, за па-
тра ба ва ная і менш да ра гая. 
Ад якас ці ака зан ня пер ша снай 
да па мо гі ў мно гім за ле жаць і 
якасць жыц ця па цы ен та, і до ля 
эка на міч ных вы дат каў на яго 
ме ды цын скае су пра ва джэн не. 
Сё ле та ў ам бу ла тор на-по лі клі-
ніч ную служ бу бу дзе на кі ра ва-
на ка ля 40% ад усіх вы дат каў 
на ахо ву зда роўя.

Для па ляп шэн ня аб слу гоў-
ван ня па цы ен таў у ам бу ла тор-
на-по лі клі ніч ных ар га ні за цы ях 
бы ло пра ве дзе на пе ра асна-
шчэн не па лі клі нік, пе ра гле джа-
ны стан дар ты і клі ніч ныя пра-
та ко лы. Ак ты ві за ва на ра бо та 
па ўка ра нен ні ста цы я на ра за-
мя шчаль ных тэх на ло гій, ства-
ра юц ца цэнт ры ка лек тыў на га 
вы ка ры стан ня да ра го га аб ста-
ля ван ня, раз ві ва ец ца ін сты тут 
па моч ні ка ўра ча. Ура чы атры-
ма лі пра ва вы да ваць па цы ен-
там ліс ток не пра ца здоль нас ці 
тэр мі нам да 10 дзён, а так са ма 
вы піс ваць рэ цэп ты па цы ен там 
з хра ніч нымі за хвор ван ня мі і 
па цы ен там іль гот ных ка тэ го-
рый тэр мі нам на паў-
го да.

ПУС ТЫ БАЛЬ НІЧ НЫ ЛО ЖАК — 
«ДЗІР КА» Ў МЕ ДЫ ЦЫН СКІМ БЮД ЖЭ ЦЕПРЫНЦ ЧАРЛЬЗ НЕ ЗБІ РА ЕЦ ЦА АД МАЎ ЛЯЦ ЦА 

АД БРЫ ТАН СКАЙ КА РО НЫ
У прэс-служ бе бры тан скай ка ра леў скай сям'і 

аб верг лі па ве дам лен ні, зме шча ныя ў ча со пі се 
Tіme, аб тым, што на след ны прынц Чарльз ні бы та 
не жа дае быць ма нар хам. «Гэ та не з'яў ля ец ца па зі-
цы яй прын ца Чарль за і не па він на быць пры пі са на 
яму, па коль кі ён па доб на га не ка заў», — па ве да мі-
ла BBC са спа сыл кай на су пра цоў ні ка прэс-служ бы 
Кла рэнс-хаўс.

«Прынц усё сваё жыц цё з усве дам лен нем доў-
гу пад трым лі ваў ка ра ле ву. Ён зай ма ец ца па ра лель на і сва і мі афі цый ны мі 
аба вяз ка мі, і пра цай у сфе ры даб ра чын нас ці», — да даў прад стаў нік прэс-
служ бы.

ПАЎД НЁ ВА-УКРА ІН СКАЯ АЭС СПЫ НІ ЛА ПРА ЦУ
Аў та ма тыч ная аба ро на ад клю чы ла дру гі энер га блок Паўд нё ва-Укра ін-

скай АЭС ад энер га сіс тэ мы Укра і ны. Пра гэ та па ве дам ляе прэс-служ ба 
стан цыі. Энер га блок быў спы не ны 25 каст рыч ні ка ў 8.26 па мяс цо вым 
ча се. Пры чы ны вы свят ля юц ца. Па коль кі пер шы і трэ ці энер га бло кі стан-
цыі зна хо дзяц ца на пла на вым ра мон це, ця пер Паўд нё ва-Укра ін ская АЭС 
спы не на цал кам. «Ра ды я цый ны фон на пра мпля цоў цы стан цыі зна хо дзіц-
ца ў ме жах нор мы — 11 мік ра рэнт ген у га дзі ну. Вы кі ды ра дые ак тыў ных 
рэ чы ваў у на ва коль нае ася род дзе не пе ра вы ша юць уста ноў ле ных да пу-
шчаль ных зна чэн няў», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні. Паўд нё ва-Укра ін ская 
АЭС зна хо дзіц ца ў Мі ка ла еў скай воб лас ці Укра і ны. У чэр ве ні мі ну ла га 
го да на гэ тай атам най стан цыі вы яві лі ся «не па лад кі» з па лі вам, якое па-

ста ві ла япон ска-аме ры кан ская кам па нія 
Westіnghouse. Дру гі і трэ ці бло кі бы лі ў 
тэр мі но вым па рад ку спы не ны. З-за над-
звы чай на га зда рэн ня ўкра ін ска му «Энер-
га ата му» прый шло ся звяр тац ца па да па-
мо гу ў «Ра са там». Пас ля ў Westіnghouse 
за яві лі, што па лі ва бы ло па шко джа на 
ўкра ін скі мі спе цы я ліс та мі.

АМЕ РЫ КАН СКАЕ АНБ АД СОЧ ВА ЛА ЗВАН КІ 
35 СУ СВЕТ НЫХ ЛІ ДА РАЎ?

Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі ЗША ад-
соч ва ла тэ ле фон ныя зван кі 35 су свет ных лі-
да раў, па ве дам ляе бры тан ская The Guardіan, 
спа сы ла ю чы ся на служ бо вую за піс ку, прад-
стаў ле ную экс-су пра цоў ні кам ЦРУ Эд вар дам 
Сноў дэ нам. Па вод ле гэ та га да ку мен та, АНБ 
звяр та ла ся да су пра цоў ні каў мі ніс тэр стваў і 
ве дам стваў ЗША (та кіх, як Бе лы дом, Дзярж-
дэ парт амент і Пен та гон) з прось бай пра да ста віць тэ ле фон ныя ну ма ры 
ўплы во вых за меж ных па лі тыч ных дзея чаў. У вы ні ку адзін з чы ноў ні каў 
пе ра даў АНБ ка ля 200 ну ма роў, ся род якіх ака за лі ся 35 тэ ле фо наў не-
на зва ных лі да раў кра ін. Пры гэ тым у да ку мен це, да та ва ным каст рыч ні-
кам 2006 го да, па зна ча на, што та кі спо саб збо ру звес так пры нёс «ма ла 
каш тоў ных раз вед да ных».

Ра ней эфект бом бы, якая вы бух ну ла, зра бі лі па ве дам лен ні аб маг-
чы мым пра слу хоў ван ні ма біль на га тэ ле фо на канц ле ра Гер ма ніі Ан ге лы 
Мер кель. На пя рэ дад ні яна па тэ ле фа на ва ла аме ры кан ска му прэ зі дэн ту 
Ба ра ку Аба му і па тра ба ва ла тлу ма чэн няў. У Бе лым до ме за пэў ні лі, 
што «не со чаць і не бу дуць са чыць» за тэ ле фо нам Мер кель. Ад нак, як 
ад ра зу звяр ну лі ўва гу ў Бер лі не, та кая фар му лёў ка не вы клю чае, што 
па доб нае ад бы ва ла ся ў мі ну лым.

Бра зі лія і Гер ма нія аб' яд на лі на ма ган ні, каб на стой ваць на пры няц ці 
пра ек та рэ за лю цыі ААН, якая спры я ла б пра соў ван ню пра ва на не да-
ты каль насць пры ват на га жыц ця ў ін тэр нэ це. Як ад зна чы лі дып ла ма-
тыч ныя кры ні цы, гэ тыя дзе ян ні ста лі пер шай кан са лі да ва най спро бай 
між на род най гра мад скас ці су праць ста яць ува рван ням аме ры кан ска га 
Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі ў ан лайн-ка му ні ка цыі за меж ні каў.

Тым ча сам ад мыс ло вую за яву ў су вя зі з па ве дам лен ня мі аб маг чы мым 
пе ра хо пе спец служ ба мі ЗША тэ ле фон ных раз моў лі да раў кра ін Еў ра са ю-
за пры няў у пят ні цу са міт ЕС, які пра хо дзіць у Бру се лі. Кі раў ні кі дзяр жаў 
і ўра даў кра ін ЕС пад крэс лі лі, што «збор ін фар ма цыі з'яў ля ец ца важ ным 
эле мен там ба раць бы з тэ ра рыз мам». «Ад нак стра та да ве ру здоль на на-
нес ці шко ду та ко му су пра цоў ніц тву», — ад зна ча ец ца ў за яве.

СА ДРУЖ НАСЦЬ — 
           ТОЕ, ШТО НАС АБ' ЯД НОЎ ВАЕ
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У ВІ ЦЕБ СКУ СЁН НЯ 
СУ БОТ НІК

У Ві цеб ску 26 каст рыч ні ка 
прой дзе агуль на га рад скі 
су бот нік.

Га ра джа не бу дуць на во дзіць 
па ра дак на тэ ры то ры ях, за ма ца-
ва ных за прад пры ем ства мі і ар-
га ні за цы я мі, дзе яны пра цу юць, а 
так са ма пра ца ваць на са цы яль на 
знач ных га рад скіх бу даў ні чых аб'-
ек тах.

— Гра шо выя срод кі, за роб ле-
ныя ў дзень пра вя дзен ня су бот ні-
ка на пра цоў ных мес цах, бу дуць 
пе ра лі ча ны на даб ра чын ны ра ху-
нак прад пры ем ства «Ві цеб ская 
га рад ская жыл лё ва-ка му наль ная 
гас па дар ка». Гро шы бу дуць вы-
ка рыс тоў ва ц ца на доб ра ўпа рад-
ка ван не і раз віц цё го ра да, ства-
рэн не тво раў ма ну мен таль на-дэ-
ка ра тыў на га мас тац тва, ар хі тэк-
тур ных фор маў, — па ве да мі лі ў 
гар вы кан ка ме.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Учо ра ў Мiн ску прай шло па ся джэн не Са ве та кi раў нi коў дзяр-
жаў Са друж нас цi Не за леж ных Дзяр жаў, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА. Вы сту па ю чы на па ся джэн нi, Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ад зна чыў, што Бе ла русь у час стар шын ства ў СНД 
вы ка на ла ўсе ўзя тыя на ся бе аба вя за цель ствы.


