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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Бе ла рус кую дэ ле га цыю на Віль-

нюс кім са мі це ўзна ча ліць мі ністр 
за меж ных спраў Ула дзі мір Ма кей, 
які прад ста віць па зі цыю і па ды хо ды 
Бе ла ру сі ад нос на «Ус ход ня га парт-
нёр ства» (УП) і да лей ша га раз віц ця 
гэ тай іні цы я ты вы ў хо дзе пле нар най 
дыс ку сіі 29 ліс та па да.

Пен сіі і гра шо выя пе ра во ды з 2014 
го да мож на бу дзе атрым лі ваць у лю-
бым паш то вым ад дзя лен ні Бе ла ру сі, 
не толь кі па мес цы жы хар ства. За 
ка му наль ныя пла ця жы, якія ад но сяц-
ца, на прык лад, да Мін ска, мож на за-
пла ціць так са ма ў лю бым паш то вым 
ад дзя лен ні кра і ны.

У Бе ла ру сі на 10 пра цэн таў па-
вы ша юц ца гра ніч ныя мак сі маль ныя 
ад пуск ныя цэ ны на не ка то рыя ві ды 
хле ба і бу лач ных вы ра баў, мя са ку-
ра нят-брой ле раў і ку ры ныя яй кі, ма-
лоч най пра дук цыі.

Коль касць страт ных сель гас ар га-
ні за цый у кра і не ў сту дзе ні-ве рас ні 
гэ та га го да ў па раў на нні з ана ла гіч-
ным пе ры я дам 2012 го да па вя лі чы-
ла ся ў 4,1 ра за і скла ла 3 пра цэн ты 
ад агуль най коль кас ці ар га ні за цый.

Ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 24 
ліс та па да атры ма ла вы яз ную пе ра-
мо гу з лі кам 7:2 над ка ман дай Ві цеб-
скай воб лас ці ў чар го вым мат чы VІІ 
рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў па ха-
кеі ся род ама тар скіх ка манд на пры-
зы Прэ зі дэн та спар тыў на га клу ба.
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Мi ка лай ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня Мiн гар вы кан ка ма:

«Пе рад Мiнск ам ста iць 
за да ча па вы нi ках 2015 го да 
пры цяг нуць 1 млн ту рыс таў. 
У гэ тым го дзе го рад на ве да-
юць амаль 440 тыс. Без куль-
тур на га скла д нi ка да сяг нуць 
жа да на га вы нi ку не маг чы ма, 
важ на надаць ува гі мiж на-
род най рэ кла ме. Па тэн цы ял 
для гэ та га ёсць. Не аб ход на 
толь кi склас цi план дзе ян няў 
па рэ кла ме куль тур ных маг-
чы мас цяў, вы дат ных мяс цiн, 
тра ды цый го ра да».

Як змагацца 
з «чорнымі 

капальнікамі»...
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Банкі 
і эканоміка: 
хто на каго 

працуе?
4 65

На абочыне 
старасці: калі 

інтэрнат – адзінае 
прыстанішча. 

На двор'еНа двор'е  ��

І ДОЖДЖ, 
І СНЕГ

Да во лі ак тыў ны цык лон іс-
тот на па гор шыць у аў то рак 
на двор'е на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га 
гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га Фя до та ва.

Сён ня ў мно гіх ра ё нах прой дзе 
снег, ча сам мя це лі ца, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. На боль шай част цы 
кра і ны праг на зу ец ца ўзмац нен-
не паў ноч на га вет ру па ры ва мі да 
15-20 м/с. Мак сі маль ная тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўдзень ад мі нус 
4 да плюс 1 гра ду са, толь кі па 
поўд ні Го мель скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цей — 2-4 цяп ла. А вось па 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны праг-
на зу ец ца мок ры снег з даж джом. 
Удзень у се ра ду ат мас фер ны 
фронт з бо ку Бал тый ска га мо ра 
пры ня се на паў ноч ны за хад кра-
і ны ка рот ка ча со выя апад кі ў вы-
гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. 
Та му там ча ка ец ца га ла лёд, на 
да ро гах бу дзе сліз ка. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ў ноч на се ра ду мі нус 
3—9, па паў ноч ным ус хо дзе — да 
10—12 ма ро зу. Удзень у се ра ду 
ад мі нус 5 гра ду саў па ўсхо дзе 
кра і ны, да 3 цяп ла — на за ха дзе 
Бе ла ру сі.

Па вод ле доў га тэр мі но вых 
пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-
каў, у чац вер і пят ні цу да нас за-
ві та юць віль гот ныя па вет ра ныя 
ма сы з Ат лан ты кі. Ча сам бу дзе 
іс ці мок ры снег і дождж. Мес ца мі 
ча ка ец ца га ла лёд. Уна чы і ра ні-
цай на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ноч чу ад мі нус 
5 да плюс 2 гра ду саў, удзень у 
чац вер — 0 — плюс 5 гра ду саў, 
у пят ні цу — ад мі нус 2 да плюс 
4 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

«МЫ АД КРЫ ТЫ 
ДА ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЯ»

На дзея МА КА РЭ ВIЧ, вя ду чы спе цы я лiст 
па ту рыз ме ТАА «Ма ге лан», г. Мiнск:

Скла да на ска заць, цi ад чу ваю я во сень скую ханд ру ўво гу ле. 
На пэў на, i так, i не. Я пра цую ў сфе ры ту рыз му, i для мя не гэ та 
па ра го да — час рас слаб лен ня пас ля ле та, ка лi да во дзi ла ся шмат 
пра ца ваць. А ўво сень на сту пае за цiш ша, i звы чай на мы iдзём у 
ад па чы нак (вось у Кар па ты ез дзi ла ў каст рыч нi ку) або на вед ва ем 
рэ клам ныя ту ры (у гэ тым ме ся цы ля та ла на Шры-Лан ку). А яшчэ 
маё хо бi — фа ер-шоу, i кры ху сум на, што се зон ву лiч ных вы ступ-
лен няў ужо скон чыў ся. У той жа час ак тыў на пра цу ем над ства рэн-
нем но вай пра гра мы на ша га тэ ат ра агню на на ступ ны год, i та му 
рас слаб ляц ца ня ма ка лi.

Воль га ШНЭК, ма лод шы на ву ко вы 
су пра цоў нiк му зея Мак сi ма Баг да но вi ча, г. Мiнск:

Во сень — час даж джоў i ме лан хо лii — на жаль, уплы вае i на 
мой на строй. Але сё ле та гэ та ад чу ва ец ца не так моц на, як ра ней: 
да па ма гае хо бi. Праў да, знач ных яго вы нi каў па куль ня ма, та му 
ўдак лад няць не бу ду. Ёсць яшчэ не каль кi рэ чаў, якiя да па ма га юць 
зма гац ца з сум ным во сень скiм на стро ем. Ка лi ёсць ку ды спя шац ца 
пас ля пра цы, аб чым ду маць ка рот кi мi шэ ры мi дня мi, зна хо дзiш у 
са бе но вую кры нi цу сi лы i ўжо ня ма нi ча су, нi жа дан ня стам ляц ца. 
А яшчэ — да ра гi ча ла век. Ту ман, ха лод ны ве чар, — усё не важ-
на, ка лi з iм i пад ад ной коў драй. Цеп лы ня ў сэр цы i свет лыя дум кi 
ўтва ра юць з па ну рым на двор' ем доб ры кант раст, i во сень ро бiц ца 
яр чэй шай.

Лi за ве та АНД РЭЙ ЧАН КА, эк скур са вод, 
г. Мiнск:

Для мя не ўво гу ле не iс нуе та ко га па няц ця, як — во сень ская ханд-
ра. Бо во сень з яе даж джа мi, сы рас цю i ту ма нам — мая лю бi мая па ра 
го да. А ханд ру я звы чай на ў маi, ка лi дзень па чы нае рэз ка па вя лiч-
вац ца, i спя кот ным ле там (бо не люб лю га ра чы ню). Ну а ка лi во сень 
i пры му шае па су ма ваць, то я су мую «па поў най пра гра ме». Ка лi ж 
яшчэ су ма ваць, як не ця пер? I мне гэ та па да ба ец ца.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

ЯК ВЫ ЗМА ГА Е ЦЕ СЯ З ВО СЕНЬ СКАЙ ХАНД РОЙ?

У мі ну лую ня дзе лю афі цый на 
скон чыў ся пры ём за явак ад ах-
вот ных прад ста віць Бе ла русь 
на між на род ным кон кур се пес-
ні «Еў ра ба чан не-2014».

Як рас ка за ла «Звяз дзе» кі раў нік 
прэс-служ бы Бел тэ ле ра дыё кам па ніі 
Свят ла на Сма лон ская-Крас коў ская, 
ужо да ся рэ дзі ны дня па ня дзел ка 
ар га ні за та ры атры ма лі больш як 60 
за явак. «Але мы не вы клю ча ем, што 
гэ тая ліч ба не кан чат ко вая, — пад-
крэс лі ла яна, — бо яшчэ не каль кі 
дзён бу дзем пры маць бан дэ ро лі, да та 
ад праў кі якіх — 24 ліс та па да».

У спі се прэ тэн дэн таў ха пае ўжо 
доб ра вя до мых гле да чам ім ёнаў. Так, 
свае сі лы сё ле та ўжо не ў пер шы раз 
вы пра боў ва юць гурт «Nutekі», са-
ліс ты прад зю сар ска га цэнт ра «Спа-
маш» Да рыя, Аляк сей Грос, Іван Бус-
лай, ба я ніст Ві таль Ва ран ко, Але на 
Гры ша на ва, На тал ля Та ме ла, Але на 
Ва ло шы на, Ге ор гій Кал дун. Пер шы 
бе ла рус кі ўла даль нік Гран-пры «Сла-
вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску», спя вак 
Макс Ло рэнс і зна ка мі ты гі та рыст Дзі-
Дзю Ля вы сту пі лі адзі ным фрон там, 
пад аў шы агуль ную за яў ку. Праз 10 
га доў пас ля ўдзе лу ў дзі ця чым «Еў-
ра ба чан ні» вы ра шыў за мах нуц ца на 
да рос лае Ягор Ваў чок. А вось за яў кі 
ад Аляк санд ра Са ла ду хі па ста не на 
па ня дзе лак ар га ні за та ры яшчэ не атрым лі-
ва лі.

У фі наль ны кан цэрт стро гае жу ры, ку ды 
ўва хо дзяць, акра мя стар шы ні Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі Ге на дзя Да вы дзькі, не каль кі 
на род ных і за слу жа ных ар тыс таў, а так са ма 
пра фе сі я на лы з га лі ны шоу-біз не су і тэ ле-
ба чан ня, пра пус ціць уся го 15 удзель ні каў. 
Ня цяж ка пад лі чыць, што фар ту на ўсміх нец-
ца мак сі мум кож на му чац вёр та му з прэ тэн-

дэн таў, якія да сла лі свае за яў кі, а зна чыць, 
кан ку рэн цыя абя цае быць сур' ёз най — і тым 
больш ці ка вай для пуб лі кі. Да рэ чы, спіс фі-
на ліс таў бу дзе аб ве шча ны ўжо ў гэ ту пят ні цу, 
а вось га ла-кан цэрт і вы бар пер ша га ся род 
най леп шых ад бу дзец ца ўжо ў сту дзе ні на-
ступ на га го да.

Сам жа кон курс «Еў ра ба чан не-2014», на га-
да ем, прой дзе ў маі на ступ на га го да ў ста лі цы 
Да ніі Ка пен га ге не.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Пе рад на ва год няеПе рад на ва год няе  ��

Бу дзе шам пан скае, 
бу дзе іг лі ца... 
Бу дзе свя та 

ў ду шы іск рыц ца!
У пе рад свя точ ныя і свя точ-
ныя дні бу дзе па доў жа ны 
рэ жым пра цы ганд лё вых аб'-
ек таў. Пры гэ тым з 15 снеж-
ня па 7 сту дзе ня ў кра і не па 
тра ды цыі бу дуць пры мац ца 
ме ры па не да пу шчэн ні за-
крыц ця крам, рын каў, аб' ек-
таў гра мад ска га хар ча ван ня 
і бы та во га аб слу гоў ван ня на 
ра монт, ін вен та ры за цыю, 
са ні тар ныя дні і ін шыя па-
доб ныя ме ра пры ем ствы, 
па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 
ганд лю.

З 20 па 31 снеж ня пач нец ца про-
даж на ту раль ных на ва год ніх дрэў. Іх 
рэа лі за цыю бу дуць вес ці ганд лё выя 
ар га ні за цыі, ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі і ляс га сы. Уся го ў кра-
і не бу дзе пра ца ваць больш за 600 
елач ных кір ма шоў.

У пе рад свя точ ныя і свя точ ныя 
дні пла ну ец ца пра вес ці больш за 7 
ты сяч вы стаў-про да жаў, рас про даж 
та ва раў па зні жа ных цэ нах і кір ма-
шоў, больш за 1,2 ты ся чы рэ клам ных 
ак цый з уру чэн нем за ах воч валь ных 
пры зоў і па да рун каў, у тым лі ку пры 
пад трым цы прад пры ем стваў-вы-
твор цаў, больш за 3,2 ты ся чы вы-
стаў-про да жаў ку лі нар ных і кан ды-
тар скіх вы ра баў.

Каб цал кам за да во ліць спа жы вец кі 
по пыт у пе рад свя точ ныя дні, Мі ніс тэр-
ствам ганд лю ра зам з кан цэр нам «Бел-
дзярж харч прам» і Мін скім за во дам пе-
ніс тых він уз год не ны гра фік па стаў кі 
шам пан ска га ў коль кас ці 6 
600 ты сяч бу тэ лек. 

Трэ ба ля-ля!Трэ ба ля-ля!  ��

ХТО НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» КРАЙ НІ?

Жыхары Лагойскага раёна Жыхары Лагойскага раёна 
вяртаюцца з загоннага палявання.вяртаюцца з загоннага палявання.

СПРАДВЕЧНЫ  ЗАНЯТАК  МУЖЧЫНСПРАДВЕЧНЫ  ЗАНЯТАК  МУЖЧЫН

ЛIТ ВА МО ЖА СТАЦЬ 19-м ЧЛЕ НАМ ЕЎ РА ЗО НЫ 
Ў 2015 ГО ДЗЕ?

Аб гэ тым кi раў нiк лi тоў скай дзяр жа вы Да ля Гры баў скай тэ за явi ла ў iн тэр-
в'ю агенц тву на вiн Bloomberg, апуб лi ка ва ным на сай це прэ зi дэн та. У Лiт вы, 
якая ста ла ў 2006 го дзе адзi ным кан ды да там, яко му не да зво лi лi ўвес цi 
еў ра, на гэ ты раз леп шыя маг чы мас цi, па коль кi па ляп ша ец ца сi ту а цыя ў 
воб лас цi гра мад скiх фi нан саў, ка жа Да ля Гры баў скай тэ. Кра i на па мен шыць 
свой фiс каль ны дэ фi цыт у на ступ ныя два га ды, па вя лiч ва ю чы маг чы масць 
ад па вя даць Ма аст рыхц кiм кры тэ ры ям устой лi вас цi фi нан саў. «I на шы пра-
гно зы, i ацэн кi Еў ра ка мi сii па каз ва юць устой лi вы рост i пас ля доў нае знi жэн-
не дэ фi цы ту бюд жэ ту ў 2014-2015 га дах», — ска за ла Да ля Гры баў скай тэ. 
Па сло вах прэ зi дэн та, цал кам ве ра год на, што дзяр жа ва з 3-мiль ён ным 
на сель нiц твам ста не ў 2015 го дзе 19-й дзяр жа вай еў ра зо ны.

Эс то нiя да лу чы ла ся да адзi най еў ра пей скай ва лю ты ў 2011 го дзе, Лат вiя 
па вiн на стаць 18-м чле нам еў ра зо ны з 1 сту дзе ня 2014 го да.

ПРА ЦА ПАД АЎ ЖАЕ МА ЛА ДОСЦЬ. МУЖ ЧЫ НАМ
Ка лi муж чы на доў гi час не пра цуе, то ён хут чэй ста рэе ў па раў на ннi 

з муж чы на мi, якiя пра цу юць, уста на вi лi су пра цоў нi кi Ка ра леў ска га ка-
ле джа Лон да на i Унi вер сi тэ та Оу лу. Пры чым пра цэс ста рэн ня па чы нае 
па ска ра цца, ка лi пра цы ня ма больш за два га ды. Гэ та да каз вае ана лiз 
больш за 5500 узо раў ДНК фi наў, якiя на ра дзi лi ся ў 1966 го дзе. На ву-
коў цаў цi ка вi ла даў жы ня це ла ме раў у клет ках кры вi, за бра ных у 1997 
го дзе, ка лi ўдзель нi кам споў нiў ся 31 год. Праз 17 га доў аб сле да ван не 
паў та ры ла ся. Яно як раз вы явi ла, што муж чы ны, якiя не пра ца ва лi мi нi-
мум два га ды, ме лi больш ка рот кiя це ла ме ры ў па раў на ннi з муж чы на мi, 

якiя пра цу юць. Да рэ чы, жан чын гэ тыя 
праб ле мы не да ты чы лi ся. Вя до ма, што 
це ла ме ры — кан ца выя эле мен ты, якiя 
аба ра ня юць хра ма со мы, па ме ры ста-
рэн ня ска ра ча юц ца. Даў жы ня це ла ме раў 
з'яў ля ец ца дак лад ным мар ке рам ста рэн-
ня i раз вiц ця ўзрос та вых за хвор ван няў, 
як i ран няй смер цi.

УКРА I НА: КРОК НА ПЕ РАД, ДВА НА ЗАД
Укра i на, пры пы нiў шы пра цэс пад-

рых тоў кi да за клю чэн ня па гад нен ня 
аб аса цы я цыi з Еў ра са ю зам, усё яшчэ 
мо жа пад пi саць та кое па гад нен не на 
са мi це ў кан цы тыд ня, за явi лi ў ЕС.

«Па зi цыя Еў ра са ю за за ста ец ца 
яс най. Пра па но ва пад пi саць бес-
прэ цэ дэнт ныя па гад нен нi аб аса-
цы я цыi i зо не сва бод на га ганд лю 
за ста ец ца ак ту аль най», — га во рыц ца ў су мес най за яве прэ-
зi дэн та Еў ра пей скай ка мi сii Жа зэ Ма ну э ля Ба ро зу i прэ зi дэн та 
Са ве та Еў ра пей ска га Са ю за Гер ма на ван Ром пея, апуб лi ка ва-
най на сай це Еў ра ка мi сii.

Тым ча сам у Кi е ве ад на вi лi ся ма са выя мi тын гi за аса цы я-
цыю Укра i ны i Еў ра са ю за, мес ца мi па ча лi ся но выя су тыч кi з 
пра ва ахоў нi ка мi. Па гад нен не аб аса цы я цыi, на га да ем, маг ло 
быць пад пi са на на са мi це ў Вiль ню се 29 лiс та па да. Ад нак гэ тыя 
пла ны бы лi са рва ныя рап тоў ным ра шэн нем укра iн ска га ўра да 
пры пы нiць пра цэс пад рых тоў кi. Учо ра асноў ная ма са лю дзей 
са бра ла ся на Еў ра пей скай пло шчы (на квар тал вы шэй па ву-
лi цы Кра шча цiк), там ка ля 9 ра нi цы ўжо бы ло не каль кi ты сяч 
ча ла век, пе рад ае Лi га.net. Мi тын гоў цы пе ра кры лi рух транс-
парту па ву лi цы Гру шэў ска га, су пра цоў нi кi мi лi цыi ад цiс ну лi 
iх на тра ту ар. Па мiж iмi ад бы ла ся бой ка, пад час якой мi лi цы-
я не ры вы ка рыс та лi слё за та чы вы газ. У МУС сцвяр джа юць, 
што ак ты вiс ты пад сця га мi уль тра на цы я на лiс тыч най пар тыi 
«Сва бо да» са мi рас пы лi лi газ у бок мi лi цыi. Пi кет чы кi ка ля До-
ма ўра да па тра бу юць ад стаў кi ка бi не та мi нiст раў, лi ча чы, што 
«пад да ныя ўкра iн ска га на ро да» па вiн ны бы лi вы ка наць за да чу 
па пра соў ван нi Укра i ны ў Еў ро пу, але за мест гэ та га да пус цi лi 
пра вал еў ра iн тэг ра цыi, па ве дам ляе тэ ле ка нал ТСН.

На га да ем, што на фо не па дзей ва Укра i не Ра сiя i ЕС аб мя-
ня лi ся па про ка мi ў шан та жы Укра i ны. Ра сiй скi лi дар Ула дзi мiр 
Пу цiн так са ма за клi каў да трох ба ко вых пе ра моў, але Еў ро па 
ад пра па но вы ад мо вi ла ся.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
раз ліч вае на да сяг нен не та ва ра аба ро ту па між 
Бе ла рус сю і Бран скай воб лас цю ў 2014 го дзе 
$1 млрд. Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў 
25 ліс та па да на су стрэ чы з гу бер на та рам гэ-
та га ра сій ска га рэ гі ё на Мі ка ла ем Дзе ні ным, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што з 2005 
го да, ча су апош няй су стрэ чы з гу бер на та рам Бран-
скай воб лас ці, та ва ра аба рот па між Бе ла рус сю і 
гэ тым ра сій скім рэ гі ё нам вы рас у 5 ра зоў, да сяг-
нуў шы ў мі ну лым го дзе прак тыч на $900 млн. Да-
дат ная ды на мі ка ўза ем на га ганд лю за хоў ва ец ца 
і ў бя гу чым го дзе.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў, што 
Бран ская воб ласць — адзін з асноў ных ганд лё вых 
парт нё раў Бе ла ру сі ся род рэ гі ё наў Ра сіі. Прэ зі дэнт 
да даў, што з су се дзя мі ў Ра сіі Бе ла русь ні ко лі не 
ме ла праб лем. «Гэ та вя лі кі зда бы так на шых ад но сін. 
Вы з вя лі кай ува гай ста ві це ся да на шых прось баў 
і пра па ноў. Мы вас, зда ец ца, ні ко лі не пад во дзі лі, 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ка лі б ні су пра-
цоў ніц тва з кі раў ні ка мі рэ гі ё наў Ра сіі, у нас не бы ло 
б нар маль на га су пра цоў ніц тва з Ра сій скай Фе дэ ра-
цы яй. Вы вы ра та ва лі гэ та су пра цоў ніц тва, ка лі ў нас 
бы лі вост рыя, ня прос тыя ад но сі ны ў па чат ку шля ху, 
у мо мант ста наў лен ня на шай і ра сій скай дзяр жа вы. 
Ця пер мы гэ тыя ад но сі ны пры мно жы лі».

Што да ты чыц ца кан крэт ных на прам каў су пра-
цоў ніц тва, то Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што Бе ла русь 
га то ва за бяс пе чыць па трэб нас ці Бран шчы ны ў тэх-
ні цы, буд ма тэ ры я лах. «Нам ні як нель га ад ста ваць і 
ад ін тэ гра цый ных пра цэ саў па між на шы мі кра і на мі, 
якія ад бы ва юц ца сён ня. Та му на ма ган ні не аб ход на 
ця пер ак тыў на кан цэнт ра ваць не на прос тым па ве-
лі чэн ні ўза ем ных па ста вак та ва раў, што так са ма 
не ма ла важ на, а на су мес най рэа лі за цыі ўза е ма-
вы гад ных пра ек таў», — ска заў кі раў нік бе ла рус-
кай дзяр жа вы. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што пры кла ды 
та ко га су пра цоў ніц тва ўжо ёсць. Так, у Бран скай 
воб лас ці ство ра ны ка а пе ра цый ныя вы твор час ці 
тэх ні кі бе ла рус кіх брэн даў «Гом сель маш» і «Амка-
дор». Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, гэ тыя су мес ныя 
пра ек ты ма юць ма гут ны комп лекс ны эфект, да юць 
маг чы масць па вя ліч ваць аб' ёмы ўза ем на га ганд лю, 
ства ра юць ра бо чыя мес цы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць не аб ход ным па-
шы раць су пра цоў ніц тва ў сфе ры вы твор чай ка а пе-

ра цыі, зра біць больш раз на стай ным ма дэль ны рад 
вы пус ка е май тэх ні кі, пра пра ца ваць но выя ва ры ян-
ты су мес най дзей нас ці. На яго дум ку, не аб ход на 
ства раць су мес ныя прад пры ем ствы для ра бо ты 
як на тэ ры то рыі Ра сіі, так і для вы ха ду на рын кі 
трэ ціх кра ін.

Акра мя та го, сур' ёз ны па тэн цы ял су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі і Бран скай воб лас ці ёсць у сель ска гас-
па дар чай сфе ры, у пры ват нас ці ў жы вё ла га доў лі, 
рас лі на вод стве, вы твор час ці і пе ра пра цоў цы сель-
ска гас па дар чай пра дук цыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма звяр нуў ува гу на 
па спя хо вае ўза е ма дзе ян не ў сфе ры бу даў ніц тва. 
Бе ла ру сы ўдзель ні ча юць у ства рэн ні ў Бран скай 
воб лас ці жы лых і інф ра струк тур ных аб' ек таў і га-
то вы і да лей пра ца ваць у рам ках та кіх пра грам.

«Сло вам, мы су се дзі і ад кры ты да ўза е ма дзе-
ян ня», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён да даў, што бе-
ла рус кі бок га то вы мак сі маль на апе ра тыў на раз-
гле дзець лю быя пра па но вы бран скіх парт нё раў па 
да лей шым раз віц ці су пра цоў ніц тва.

Гу бер на тар Бран скай воб лас ці Мі ка лай Дзе нін 
так са ма звяр нуў ува гу на доб рую ды на мі ку ўза-
ем на га ганд лю.

Ён ад зна чыў па спя хо вую ра бо ту ство ра ных у 
Бран скай воб лас ці су мес ных з Бе ла рус сю прад пры-
ем стваў. Па вод ле яго слоў, вы пус ка е мая тут тэх ні ка 
кан ку рэн та здоль ная і па ца не, і па якас ці. Ця пер ідзе 
раз мо ва аб ства рэн ні ў Бран скай воб лас ці су мес ных 
з Бе ла рус сю вы твор час цяў па пе ра пра цоў цы мя са-
ма лоч най пра дук цыі.

Вя лі кі рэ зерв су мес най ра бо ты ёсць і ў сфе ры 
аб наў лен ня ў Бран скай воб лас ці пар ку ка му наль-
на га транс пар ту.

Гу бер на тар Мі ка лай Дзе нін пра па на ваў аб' яд наць 
на ма ган ні ў ганд лі хар чо вай пра дук цы яй і за сна ваць 
су мес ную кам па нію, каб больш ак тыў на кан ку ры ра-
ваць у цэ на вым сек та ры з буй ны мі сет ка мі. Раз мо ва 
ідзе аб тым, каб да баў ле ную вар тасць ад рэа лі за цыі 
атрым лі ваў, перш за ўсё, вы твор ца. Ця пер жа ёсць 
пры кла ды, ка лі цэ ны ў ра сій скіх ма га зі нах на пра дук-
ты хар ча ван ня ад роз ні ва юц ца ў ра зы ад ад пуск ной 
ца ны вы твор цы.

Мі ка лай Дзе нін так са ма ад зна чыў, што Бран-
скай воб лас ці ці ка вы во пыт Бе ла ру сі па раз віц ці 
ма лых га ра доў.

На су стрэ чы бы лі пад ра бяз на аб мер ка ва ны і ін-
шыя сфе ры ўза е ма дзе ян ня з Бран скай воб лас цю, у 
тым лі ку па пу ля ры за цыя і ўдзел у дзярж пра гра мах 
су мес на вы пус ка е май пра мыс ло вай пра дук цыі.
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Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка 25 ліс та-
па да пры няў з дак ла дам 
прэм' ер-мі ніст ра Мі ха і ла 
Мяс ні ко ві ча, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе-
ла рус ка га лі да ра.

На су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся 
бя гу чыя і перс пек тыў ныя пы тан ні 
эка на міч на га раз віц ця кра і ны. Кі-
раў нік ура да пра ін фар ма ваў Прэ-
зі дэн та аб вы ні ках ра бо ча га ві зі ту 
ў Турк ме ні стан і пра ве дзе на га ў 
Санкт-Пе цяр бур гу па ся джэн ня 
Са ве та кі раў ні коў ура даў СНД.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што яго 
больш ці ка вяць бя гу чыя пы тан ні, 
якія вель мі важ ны, у пры ват нас ці, 
ра бо та Бе ла рус кай ка лій най кам-
па ніі: «Я атрым лі ваю ін фар ма цыю, 
што ў прын цы пе мы вый шлі з та го 
ста ну, які нам да стаў ся ад ра сі ян. І 
ў гэ тым го дзе мы атры ма ем не дзе 
больш як $2 млрд да хо даў толь кі 
ад про да жу ка лій ных угна ен няў». 
На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ та 
ня дрэн ны вы нік, асаб лі ва ўліч ва-
ю чы тое, што на рын ку ка лій ных 
угна ен няў усё ня прос та.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-
ма ад зна чыў, што ёсць шэ раг пы-
тан няў за ка на даў ча га пла на — аб 
кі ра ван ні пры ва ты за ва ны мі прад-

пры ем ства мі. У пры ват нас ці, як 
дзяр жа ва па він на ўплы ваць на іх 
ад імя мі на ры тар ных ак цы я не раў 
(па мер па ке та ак цый якіх не дае 
маг чы мас ці ім удзель ні чаць не-
па срэд на ў кі ра ван ні кам па ні яй)? 
Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу 
на пэў ныя скла да нас ці ў су вя зі з 
тым, што не да стат ко ва аба ро не-
ны ін та рэ сы дроб ных ак цы я не-
раў у ак цы я нер ных та ва рыст вах, 
ство ра ных у пра цэ се пры ва ты за-
цыі і без до лі дзяр жа вы.

«Я га то вы вы слу хаць ва шу 
па зі цыю. Але па ві нен ад ра зу ска-
заць, што зы хо дзіць мы па він ны, 
перш за ўсё, з ін та рэ саў лю дзей. 
Нам не па трэб ны ліш нія функ цыі 
ў дзяр жа вы, ка лі пра да лі ўжо якое 
прад пры ем ства, але аба ра ніць 
ін та рэ сы лю дзей мы прос та аба-
вя за ны, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 
— Га лоў нае — гэ та ча ла век, мы 
па він ны аба ра ніць яго ін та рэ сы». 

Кі раў нік дзяр жа вы ска заў, што 
ўра ду трэ ба ўваж лі ва ра за брац-
ца, якія гэ та прад пры ем ствы, 
на коль кі важ ныя гэ тыя па зі цыі, і 
ўсё па він на вы ра шац ца з улі кам 
су час ных па тра ба ван няў, але га-
лоў нае, што па він ны быць аба ро-
не ны ін та рэ сы пра цоў на га ка лек-
ты ву і дроб ных ак цы я не раў.

Што да ты чыц ца Турк ме ні ста на, 

то Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў 
аб да моў ле нас ці з Прэ зі дэн там 
Гур бан гу лы Бер ды му ха ме да вым 
— у час ві зі ту бе ла рус кай ура да-
вай дэ ле га цыі бу дуць урэ гу ля ва-
ны ўсе іс ну ю чыя пы тан ні, асаб лі ва 
на конт Гар лык ска га гор на-аба га-
чаль на га кам бі на та.

Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма да ла-
жыў Прэ зі дэн ту аб не ка то рых пы-
тан нях раз віц ця су пра цоў ніц тва з 
Ра сі яй у 2014 го дзе, якія бы лі прад-
ме там аб мер ка ван ня ў Санкт-Пе-
цяр бур гу ў час су стрэ чы са стар-
шы нёй ура да Дзміт ры ем Мядз ве-
дзе вым. Раз мо ва, у пры ват нас ці, 
іш ла пра ўты лі за цый ны збор. «Мы 
да сяг ну лі ра шэн ня, што гэ та бу дзе 
кант ра лю е ма і праз рыс та, і што 
не бу дуць ства рац ца ней кія да-
дат ко выя пе ра шко ды для до сту пу 
на шай тэх ні кі на рын кі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі», — ад зна чыў кі раў нік 
бе ла рус ка га ўра да. Па вод ле слоў 
Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, аб мяр коў ва-
лі ся так са ма пы тан ні, звя за ныя з 
наф та вым ба лан сам, вы ка нан нем 
аба вя за цель стваў пе рад Ан ты кры-
зіс ным фон дам. Боль шасць з гэ тых 
тэм ста нуць прад ме там раз гля ду 
на па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў 
Са юз най дзяр жа вы, якое па він на 
ад быц ца на пя рэ дад ні па ся джэн ня 
Вы шэй ша га дзярж са ве та Са юз-
най дзяр жа вы.

ВА ЎСІМ ГАЛОЎНАЕ — 
ЧАЛАВЕК


