
Ма роз най, со неч най су бо тай 
ка ля 12 ты сяч на ва бран цаў 

тэр мі но вай служ бы і рэ зер віс таў ста лі 
са праўд ны мі сал да та мі. У гэ ты дзень кож ны 

з іх ура чыс та пры няў вай ско вую 
пры ся гу і па кляў ся ў вер нас ці Ра дзі ме.

Вя лі кі, доў гі стра я вы пляц сла ву та га 72-га гвард-
зейскага Аб' яд на на га ву чэб на га цэнт ра, што ў Пе чах, 
на Ба ры саў шчы не, за поў не ны сал да та мі. Іх на пля цы 
— амаль 2 ты ся чы, а пе рад імі, за ачап лен нем — ты-
сяч 6 баць коў, сва я коў, сяб роў, дзяў чат, якія амаль 
ме сяц не ба чы лі «сва іх сал дат» і пры еха лі да іх з усёй 
Бе ла ру сі. У на гах ста яць вя лі кія, як боч кі, кай стры, 
на бі тыя смач ны мі хат ні мі стра ва мі, а ў баць коў скіх 
ру ках на ма ро зе дры жыць не вя ліч кі фо та апа рат — 
хра ні кёр важ най па дзеі ў жыц ці сям'і. Усе гэ тыя по зір-
кі, слё зы на ва чах сен ты мен таль ных баць коў ажы ві лі 
ў па мя ці ўлас ныя эмо цыі, бо ле тась сам ме на ві та на 
гэ тым буй ным пра ма ву голь ні ку сціс каў аў та мат, хва-
ля ваў ся, так са ма шу каў ва ча мі гас цей і мар шы ра ваў 
пе рад тры бу най, з якой нас ві таў ге не рал-лей тэ нант 
Юрый Жа до бін, мі ністр аба ро ны. Усё і ў гэ ты раз 
пра ля це ла за ад но ім гнен не. І не па спе лі хлоп цы 
цал кам асэн са ваць, што ад бы ло ся, як тра пі лі 
ў га ра чыя аб дым кі сва я коў.

Пад няц ца ў ня дзе лю (свой за кон ны вы-
хад ны, між ін шым) а па ло ве вось май 
ра ні цы, каб праз дзве га дзі ны быць 
ва ўні вер ма гу, я лі чы ла ледзь не ге ра-
іч ным учын кам. Вы хо дзя чы на яшчэ 
цём ную і пус тую ву лі цу і не да кан ца 
пра чнуў шы ся, ду ма ла, што ад на бу ду 
блу каць па пус тых за лах кра мы. Якім 
жа бы ло маё здзіў лен не, ка лі, па ды-
хо дзя чы да ЦУ Ма а па чат ку дзя ся-
тай, уба чы ла шчас лі вых па куп ні коў з 
фір мен ны мі па ке та мі, якія вяр та лі ся з 
ганд лё ва га цэнт ра.

Хто ра на ўстае, 
той больш ку піць?

У ня дзе лю ва ўні вер ма гах Мін ска агуль ны 
дзень зні жак: усе не хар чо выя та ва ры мож на 
на быць на 15 пра цэн таў тан ней, чым звы чай-
на. Пе рад ува хо дам у цэнт раль ны ўні вер маг 
аб пра вя дзен ні гэ тай ак цыі па ве дам ля ла вя лі-
кая рас цяж ка на сця не, а так са ма на леп кі на 
дзвя рах. А каб кож ны ах вот ны па спеў здзейс-
ніць жа да ныя па куп кі, ЦУМ на ват па чаў пра цу 
не ў 10 га дзін, як заўж ды па вы хад ных, а ў 9. 
Да во лі дзіў ны ход, ка лі ўліч ваць, што спец пра-
па но ва дзей ні чае цэ лы дзень і ад на га дзі на 
на ўрад ці вель мі паў плы вае на па куп ніц кую 
здоль насць на вед валь ні каў кра мы. 
Але тым не менш.
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Га ран тый ны тэр мін на 
пры ня тыя ў экс плу а та цыю 
бу даў ні чыя аб' ек ты ска ро-
ча ны ў Бе ла ру сі да пя ці га-
доў, за вы клю чэн нем тэх на-
ла гіч на га і ін жы нер на га аб-
ста ля ван ня, га ран тый ныя 
тэр мі ны на якія ўста ноў ле ны 
за во дам-вы твор цам.

Гра мад скае аб мер ка ван-
не па пра ек це «Бу даў ніц тва 
АЭС у Рэс пуб лі цы Бе ла русь. 
Вы да ча ма гут нас ці і су вязь 
з энер га сіс тэ май» ад бу дзец-
ца ў Мін ску 26 снеж ня.

На рын ку пра цы рэс пуб-
лі кі рас це по пыт на ква лі фі-
ка ва ных ра бот ні каў. Так, у 
снеж ні гэ та га го да ўра чам 
пра па ну ец ца зар пла та да 
Br9 млн, ме ды цын скім сёст-
рам — да Br6,5 млн, кі роў-
цам — да Br10 млн, ку ха рам, 
элект ра звар шчы кам і элект-
ра ман цё рам — да Br8 млн, 
пра даў цам — да Br6 млн. У 
ліш ку на рын ку пра цы — бух-
гал та ры, юрыс кон суль ты.

Бе ла рус кі фільм «Кін-
дэр ві лей скі пры від» Але ны 
Ту ра вай уз на га ро джа ны 
ма лым крыш таль ным клю-
чы кам і дып ло мам «Са мы 
па ву чаль ны фільм» на юбі-
лей ным XV кі на фес ты ва лі 
«Каз ка», які пра хо дзіў у 
Маск ве.

КОРАТКА

8

Мытня 
дае дабро

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.12.2013 г. 
Долар ЗША    9440,00
Еўра 12980,00
Рас. руб. 287,00
Укр. грыўня 1139,41
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Ці калядуюць  
у Швецыі?

Топ-5 
кінападзей 

года

Br1 млн 660 тыс.
скла дзе ў Бе ла ру сі мі ні маль-
ная за ра бот ная пла та (МЗП) 
з 1 сту дзе ня 2014 го да. Па га-
дзін ная мі ні маль ная за ра бот-
ная пла та — Br9 тыс. 890. 
Та кое ра шэн не зме шча на ў 
па ста но ве Са ве та Мі ніст-
раў ад 14 снеж ня гэ та га го да 
№ 1076. Згод на з за ко нам Бе-
ла ру сі «Аб уста наў лен ні і 
па рад ку па вы шэн ня па ме ру 
мі ні маль най за ра бот най пла-
ты» па мер МЗП, уста ноў ле-
ны і пра ін дэк са ва ны ў ад па-
вед нас ці з за ка на даў ствам, 
з'яў ля ец ца аба вяз ко вым для 
най маль ні ка ў якас ці ні жэй-
шай мя жы апла ты пра цы 
ра бот ні каў. З 1 сту дзе ня 
2013 го да ме сяч ная мі ні маль-
ная за ра бот ная пла та бы ла 
ўста ноў ле на ўра дам у па ме ры 
Br1 млн 395 тыс., па га дзін-
ная мі ні маль ная за ра бот ная 
пла та — Br8 тыс. 340.
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Гэ тай во сен ню дру гас ны ры нак 
ста ліч на га жыл ля ні бы та тра піў 
у па ла су вы му ша на га за ціш ша, 
ка лі па тэн цы яль ныя па куп ні кі 
вы ра шы лі зра біць са бе пра цяг-
лыя ка ні ку лы. Улас ні кі ква тэр 
яшчэ ма са ва не зга джа юц ца 
вы ка рыс тоў ваць сіс тэ му зні жак, 
а па куп ні кі за мер лі і ча ка юць 
па тан нен ня. А ў вы ні ку ры нак 
амаль стаў. Па вод ле ста тыс-
ты кі пар та ла Realt.by, агуль нае 
зні жэн не коль кас ці здзе лак 
за мі ну лы ме сяц скла ла аж но 
24,5%. Та кіх сла бых про да жаў 
на дру гас ным рын ку не бы ло 
ні ра зу за апош нія 19 ме ся цаў. 
Па ка заль ным з'яў ля ец ца на-
ступ ны факт: ка лі ў лі пе ні бы ло 
за фік са ва на 1156 здзе лак, то 
ў ліс та па дзе бы ло пра да дзе на 
толь кі 648 ква тэр. Да рэ чы, у ліс-
та па дзе коль касць вы стаў ле ных 
на про даж ква тэр па вя лі чы ла ся 
яшчэ на 9,6%. Ця пер агуль ная 
коль касць ква тэр на про даж у 
Мін ску скла дае больш за 5600 
ва ры ян таў.

Но выя тэн дэн цыі 
ліс та па да

Ана лі ты кі ад зна ча юць, што ра зам з 
агуль ным па мян шэн нем коль кас ці здзе-
лак ад бы ло ся і геа гра фіч нае пе ра ця кан не 
па куп ні коў унут ры го ра да. Бы ло вы яў ле на, 
што пра да дзе ных ква тэр у Цэнт раль ным 
ра ё не ста ла на 60% менш, ад нак у той жа 

час у За вод скім ра ё не быў на ват за фік са-
ва ны ня знач ны рост здзе лак на 3%.

У ліс та па дзе до ля пра да дзе ных 
1-пакаёвых і 2-па ка ё вых ква тэр скла ла 
79,3%, а вось на 3-па ка ё выя ква тэ ры по-
пыт упаў на тра ці ну. Мак сі маль нае зні жэн-
не кош таў у ліс та па дзе бы ло за фік са ва на 
ме на ві та па ад на па ка ё вых ква тэ рах (мі нус 
1,7%), а для двух- і трох па ка ё вых ква тэр 

гэ ты па каз чык склаў мі нус 1,4%. Спра ва 
тут, ма быць, у тым, што ле там кош ты на 
ма лень кія ква тэ ры па вя ліч ва лі ся мац ней 
за ўсё. Ця пер яны спра бу юць вяр тац ца да 
свай го са праў ды рэ аль на га ўзроў ню. Ся-
рэд ні цэн нік пра па но вы квад рат на га мет ра 
ад на па ка ё вых ква тэр сён ня скла дае пры-
клад на 1880 до ла раў, а двух па ка ё вых — 
1795 до ла раў. На ват у снеж ні за хоў ва ец ца 
ўстой лі вая тэн дэн цыя, ка лі цэн нік жыл лё ва-
га «квад ра та» пра цяг вае губ ляць пры клад-
на 5-15 до ла раў за ты дзень.

Ад на па ка ё вак на про даж 
ста ла больш

Гэ ты мі дня мі прак тыч на ва ўсіх спе цы я-
лі за ва ных вы дан нях іс тот на па вя лі чы ла ся 
коль касць аб' яў аб тэр мі но вым про да жы 
ква тэр. Ад ра зу зда ец ца, што ка лі лю дзі 
спя ша юц ца пра даць сваю не ру хо масць, то 
і цэн ні кі тут бу дуць мі ні маль ныя. Ад нак на 
ста ліч ным рын ку па доб ныя пра ві лы амаль 
не «спра цоў ва юць». На ват са мыя сла бень кія 
ад на па ка ё выя ква тэ ры на край ніх па вер хах у 
спаль ных ра ё нах пра па ну юц ца па кош це ад 
54 да 57 ты сяч до ла раў. Са мая вя лі кая коль-
касць пра па ноў стан дарт ных ад на па ка ё вак 
пры па дае на цэн нік, які ва га ец ца 
ад 60 да 70 ты сяч до ла раў.

СТА ЛІЧ НЫ «КВАД РАТ» 
ПРА ЦЯГ ВАЕ ЎПЭЎ НЕ НА ТАН НЕЦЬ

Экс пер ты рын ку жы лой не ру хо мас ці праг на зу юць зні жэн не цэн ні каў да кан ца го да яшчэ мі ні мум на 3%

Усе на распродаж!Усе на распродаж!  ��

ШТО МІН ЧА НЕ КУП ЛЯ ЛІ Ў ЦУ МЕ 
Ў ДЗЕНЬ ЗНІ ЖАК

МУЖ ЧЫН СКАЯ КЛЯТ ВА

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УЗАЕМАДАПАЎНЯЛЬНАЯ 
ЭКАНОМІКА

На су стрэ чы з ві цэ-прэ зі дэн там Эк ва до ра Хор хе Гла сам Эс пі-
нэ лем Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што эка но мі кі дзвюх 
кра ін уза е ма да паў няль ныя і не аб ход на ў блі жэй шы час у ра зы 
па вя лі чыць двух ба ко вы та ва ра аба рот. 

«Мы да мо ві лі ся з Прэ зі дэн там пры клад на аб 15 на прам ках су пра-
цоў ніц тва па між Эк ва до рам і Бе ла рус сю. У нас ёсць доб ры во пыт 
та ко га су пра цоў ніц тва з Ве не су э лай. Там мож на па гля дзець, і ка лі 
вас за да валь ня юць гэ тыя на прам кі, а Прэ зі дэнт ска заў, што гэ та 
пры маль на для Эк ва до ра, мы мо жам та кі мі ж тэм па мі па чаць на ша 
су пра цоў ніц тва па ства рэн ні су мес ных вы твор час цяў у Эк ва до ры», 
— за явіў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што для Бе ла ру сі ў су пра цоў ніц тве з Эк-
ва до рам ня ма за кры тых тэм: «Мы га то вы з ва мі су пра цоў ні чаць, 
па чы на ю чы ад сель скай гас па дар кі да ва ен на-тэх ніч най сфе ры».

У сваю чар гу Хор хе Глас Эс пі нэль ад зна чыў, што яго ві зіт у Бе ла-
русь ажыц цяў ля ец ца па не па срэд ным ука зан ні Прэ зі дэн та Эк ва до ра. 
«Мя не ў гэ тым ві зі це су пра ва джа юць не каль кі клю ча вых мі ніст раў, і 
на ша за да ча мак сі маль на кан крэ ты за ваць бу ду чае су пра цоў ніц тва 
дзвюх кра ін», — ска заў ві цэ-прэ зі дэнт Эк ва до ра.

БЕЛТА.

На двор'еНа двор'е  ��

ПЕРАХОДЗІМ 
НА ГА ЛЁ ШЫ!

Амаль увесь ты дзень на-
двор'е на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі бу дзе фар мі ра вац ца пад 
уплы вам цёп лых па вет ра ных 
мас з «пра піс кай» над Ат лан-
ты кай, 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.

Су цэль ная сло та пач нец ца 
ўжо сён ня, ка лі ча ка ец ца не вя-
лі кі снег і дождж, а на асоб ных 
участ ках да рог га ла лё дзі ца. 
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень у аў то рак 1-6 цяп ла. 
Ка рот ка ча со выя апад кі (мок ры 
снег і дождж) бу дуць і ў се ра ду, 
а так са ма га ла лёд, ту ман і га ла-
лё дзі ца на да ро гах. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на се ра ду ад мі-
нус 4 да плюс 1 гра ду са, удзень 
— мі нус 2—плюс 3. У чац вер не-
вя лі кі снег і дождж праг на зу юц-
ца мес ца мі па за ха дзе Бе ла ру сі. 
Зноў ту ман і га ла лёд ныя з'я вы. 
Уна чы на чац вер пад ма ро зіць да 
мі нус 6 гра ду саў. Удзень бу дзе 
ад мі нус 3 па ўсхо дзе да плюс 
4 гра ду саў па за ха дзе кра і ны.

Па вод ле доў га тэр мі но вых 
пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
і ў пят ні цу ў нас за ха ва ец ца цёп-
лае і віль гот нае на двор'е. Мес ца-
мі ча ка ец ца дождж і мок ры снег. 
На пра ця гу су так ту ман і га ла-
лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
ад 1 цяп ла да 5 ма ро зу, а ўдзень 
ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў. 
Ка заць, што гэ та кам форт нае на-
двор'е ў снеж ні, я не ма гу...

Сяр гей КУР КАЧ.

ЕЎ РА СА ЮЗ ПРЫ ПЫ НЯЕ ПРА ЦУ ПА ДА ГА ВО РЫ АБ АСА ЦЫ Я ЦЫІ 
З УКРА І НАЙ

У Еў ра са ю зе за яў ля юць аб пры пы нен ні пра цы па па гад нен ні аб аса цы я цыі з Укра і най, па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы са спа сыл кай на еў ра ка мі са ра Штэ фа на Фю ле. Ад па вед ны за піс ён зра біў у ня дзе лю 
на сва ёй ста рон цы ў са цы яль най сет цы Twіtter. «Сло вы і дзе ян ні прэ зі дэн та і ўра да ў да чы нен ні да 
па гад нен ня аб аса цы я цыі ра зы хо дзяц ца ўсё глы бей і глы бей. Іх ар гу мен ты не ма юць ні я кай су вя зі з 
рэ аль нас цю», — цы ту юць па ве дам лен не еў ра ка мі са ра СМІ. Па вод ле слоў Штэ фа на Фю ле, ён аб мяр-
коў ваў пы тан не га тоў нас ці пад пі сан ня ганд лё ва га па гад нен ня з пер шым на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра 
Укра і ны Сяр ге ем Ар бу за вым, але ад ка зу ад ура да Укра і ны не атры маў.

ТУР ЦЫЯ ПА ГА ДЗІ ЛА СЯ НА ДЭ ПАРТ АЦЫЮ НЕ ЛЕ ГА ЛАЎ 
З ЕЎ РА СА Ю ЗА

Еў ра пей скі Са юз і Тур цыя пад пі са лі па гад нен не аб вяр тан ні ў Тур цыю не ле галь ных іміг ран таў з 
трэ ціх кра ін, якія пра нік лі ў кра і ны ЕС праз яе тэ ры то рыю. Ад на ча со ва з гэ тым ба кі да мо ві лі ся аб 
па чат ку пе ра моў аб спра шчэн ні па рад ку ўез ду ту рэц кіх гра ма дзян у шэн ген скую зо ну. Як ад зна чае 
France-Presse, гэ та мо жа ад быц ца ўжо ў 2017 го дзе. Пад пі сан не па гад нен ня аб рэ ад мі сіі бы ло ад ной 
з клю ча вых умоў спра шчэн ня пра ві лаў уез ду тур каў у Еў ро пу. Пе ра мо вы па двух гэ тых па гад нен нях 
іш лі не каль кі га доў. Ан ка ра доў гі час не ха це ла пад піс ваць па гад нен не аб рэ ад мі сіі, не да вя ра ю чы 
дэк ла ра цы ям ЕС аб хут кім змяк чэн ні ві за ва га рэ жы му.

ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ ЧЫ ЛІ АБ РА ЛІ МІ ШЭЛЬ БА ЧЭ ЛЕТ
У Чы лі па вы ні ках дру го га ту ра прэ зі дэнц кіх вы ба раў пе ра мо гу атры ма-

ла Мі шэль Ба чэ лет — кан ды дат ле вай ка а лі цыі «Но вая боль шасць», па ве-
дам ля юць ін фар ма генц твы. Па звест ках вы бар чай служ бы кра і ны, пас ля 
пад лі ку 99,9% га ла соў за яе пра га ла са ва лі больш за 62% вы бар шчы каў. 

Мі шэль Ба чэ лет ужо зай ма ла прэ зі дэнц кі 
пост у 2006-2010 га дах. Яна пер шая ў гіс-
то рыі Чы лі жан чы на, якая ста ла кі раў ні ком гэ тай дзяр жа вы. Ба чэ лет 
за яві ла, што кра і на пад яе кі раў ніц твам пач не но вы этап глы бо кіх 
пе ра ўтва рэн няў. Пад час пе рад вы бар най кам па ніі яна па абя ца ла пра-
вес ці рэ фор му аду ка цыі, зра біў шы яе бяс плат най. Ба чэ лет так са ма 
пра па ноў ва ла рас пра ца ваць но вую кан сты ту цыю кра і ны і пра вес ці 
пад атко вую рэ фор му.

АПУБ ЛІ КА ВА НЫ 
«ЗА ЛА ТЫ СПІС» 
МЕ ТА ДАЎ БА РАЦЬ БЫ 
З БО ЛЕМ У ГОР ЛЕ

Ас пі рын — 
адзін з са мых 
дзейс ных срод-
каў пры хво рым 
гор ле, уста на віў 
Уні вер сі тэт Кар-
ды фа. Па лас кан не гор ла рас тво-
рам дзвюх таб ле так ас пі ры ну па-
мян шае боль уся го за 2 га дзі ны, 
а эфект за хоў ва ец ца на пра ця гу 
больш як 6 га дзін, пі ша The Daіly 
Maіl. Так са ма па ляг чае стан уды-
хан не па роў мен то лу. Мен тол да-
па ма гае пры за кла дзе ным но се, 
пры бо лях у гор ле і каш лі дзя ку-
ю чы эфек ту мяс цо вай анес тэ зіі, 
вы клі ка на му па чуц цём пра ха ло-
ды. Да рэ чы, не ка то рыя ты пы мё-
ду здоль ныя спра віц ца з ін фек-
цы яй у гор ле. У мё дзе ёсць пе ра-
кіс ва да ро ду, які ва ло дае ан ты-
бак тэ ры яль ны мі ўлас ці вас ця мі, 
ка жуць су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та 
Вай ка то. Яшчэ мёд, які да ва лі 
дзе цям на ноч, лепш пры гня таў 
нач ныя пры сту пы каш лю, чым 
дэк стра ме тар фан, які змя шча-
ец ца ў мно гіх сі ро пах ад каш лю, 
да ка за ла да сле да ван не Уні вер-
сі тэ та Мэ ры лэнд.

ПРЭ ЗІ ДЭНТ БЕ ЛА РУ СІ АЗНА Ё МІЦ ЦА 
З ІНФ РА СТРУК ТУ РАЙ 

АЛІМ ПІЙ СКІХ ГУЛЬ НЯЎ
Сён ня ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Аб гэ тым БЕЛ ТА 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір Пу цін на пя рэ дад ні за пла на ва-
ных 24-25 снеж ня ў Маск ве па ся джэн няў Вы шэй ша га Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ве та і Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най 
дзяр жа вы аб мер ка ва лі па ра дак дня ма ю чых ад быц ца ме ра пры ем-
стваў, а так са ма прад мет на спы ні лі ся на тых пы тан нях, па якіх на 
са мі тах бу дуць пры мац ца ра шэн ні. У хо дзе раз мо вы бы лі за кра ну ты 
і ак ту аль ныя тэ мы двух ба ко вых ад но сін.

Ула дзі мір Пу цін за пра сіў свай го бе ла рус ка га ка ле гу па гля дзець 
алім пій скія аб' ек ты ў Со чы, а так са ма га тоў насць да пра вя дзен-
ня зі мо вай Алім пі я ды. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пла нуе ў блі жэй шыя дні 
азна ё міц ца з інф ра струк ту рай Алім пій скіх гуль няў у Со чы, а так са ма 
пра ін спек та ваць га тоў насць бе ла рус кіх аб' ек таў да гэ тай важ най 
між на род най спар тыў най па дзеі.

«МЫ ШЧЫ РА 
ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НЫ Ў РАЗ ВІЦ ЦІ 

ДОБ РА СУ СЕД СКІХ АД НО СІН 
З ЕЎ РА ПЕЙ СКІМ СА ЮЗАМ»

Бе ла русь пра во дзіць са ма стой ную і пас ля доў ную мі ра лю бі вую 
знеш нюю па лі ты ку і ў вы бу доў ван ні ад но сін са знеш нім све-
там па збя гае кан флікт ных шля хоў. Аб гэ тым за явіў 16 снеж ня 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, пры ма ю чы да вер-
чыя гра ма ты па слоў за меж ных дзяр жаў, 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 пры няў да вер чыя гра ма ты кі раў ні коў дып ла-
ма тыч ных мі сій Зам біі, Іс па ніі, Ку бы, Ман го ліі, М'ян мы, Ні дэр лан даў, 
Ама на, Сла ве ніі, Уган ды, Фран цыі ў Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, што ме ра пры ем ства ўпер шы ню 
пра хо дзіць у Па ла цы Не за леж нас ці, які ўва саб ляе су ве рэн насць бе-
ла рус кай дзяр жа вы.

«Дзя ку ю чы сва ёй сум лен най, ад кры тай па зі цыі Бе ла русь атры ма ла 
між на род нае пры знан не і мае ў све це ня ма ла ад на дум цаў», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Мы пра во дзім са ма стой ную і пас ля доў ную мі ра лю бі вую знеш нюю 
па лі ты ку. Ак тыў на раз ві ва ем су пра цоў ніц тва з за меж ны мі парт нё ра-
мі, уно сім іс тот ны ўклад ва ўма ца ван не гла баль най і рэ гі я наль най 
бяс пе кі і ста біль нас ці», — кан ста та ваў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа-
вы. Ён пад крэс ліў, што з кож най з кра ін све ту, уклю ча ю чы тыя, якія 
прад стаў ля юць сён ня дып ла ма ты, на коп ле ны ўні каль ны і бяс цэн ны 
во пыт су пра цоў ніц тва. «Мы за ці каў ле ны ў яго да лей шым па глыб лен ні 
і га то вы да аб мер ка ван ня лю бых су мес ных пра ек таў і іні цы я тыў, якія 
пры ня суць уза ем ную вы га ду», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
да даў шы, што ў гэ тым кан тэкс це раз ліч вае на ак тыў ную ра бо ту па слоў 
па па шы рэн ні двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва з Бе ла рус сю.

«На ша кра і на аба пі ра ец ца на ўлас ную ба га тую гіс та рыч ную спад-
чы ну і па важ лі ва ста віц ца да тра ды цый ін шых на ро даў. Та кі па ды ход 
слу жыць на дзей най ас но вай для на ладж ван ня дру жа люб ных кан так таў 
у са мых роз ных част ках све ту», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што не ба чыць ні я кіх праб лем у ад-
но сі нах ні з ад ной з кра ін, чые па слы сён ня ўру ча лі да вер чыя гра ма ты.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс ліў за ці каў ле насць Бе ла ру сі ў 
ста бі лі за цыі ад но сін з ЕС. «Нам адзін ад ад на го ні ку ды не дзец ца. Нам 
трэ ба жыць ра зам, па-су сед ску, — ска заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Да 
нас не мо жа быць ні я кіх прэ тэн зій у пла не нар ма лі за цыі гэ тых ад но-
сін. Мы га то вы на лю быя кро кі ў пла не нар ма лі за цыі на шых 
ад но сін». 2

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:


