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ХІ БА ГЭ ТА ІПА ТЭ КА?
Дня мі бан каў ская су поль насць узра да ва ла нас з ва мі пры-
ем най на ві ной: пас ля доў га га пе ра пын ку ў бе ла ру саў зноў 
з'я ві ла ся маг чы масць куп лі жыл ля ў крэ дыт. Пер шым ка-
мер цый ным бан кам, які ад на віў свае пра гра мы фі нан са-
ван ня не ру хо мас ці, стаў Бел газп рам банк.

На га даю, што да апош ня га ча су па доб ныя пра гра мы дзей ні ча-
лі толь кі ў Бе ла рус бан ку і Бе ла грап рам бан ку, дзе за дзей ні ча ны 
ў тым лі ку і дзяр жаў ныя гро шы. Праў да, па іх пра гра мах мож на 
ўзяць крэ дыт толь кі на бу даў ніц тва ква тэ ры. А па зы чаць срод кі 
пад на быц цё пры ват най не ру хо мас ці — гэ та ўжо цал кам ка мер-
цый ная здзел ка. Ця пер Бел газп рам банк пра па нуе сва ім клі ен там 
доў га тэр мі но выя крэ ды ты на ўмо вах іпа тэ кі. Тут ма ец ца на ўва зе 
тое, што за бес пя чэн нем па крэ ды це вы сту пае сам аб' ект не ру-
хо мас ці — вы пра па ну е це яго пад за клад вы да дзе ных гро шай. 
Ра зам з тым, умо вы іпа тэч на га крэ ды та ван ня ў на шай 
пер шай «лас таў кі» не зу сім «лас ка выя».
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У Бе ла ру сі 47,1 тыс. 
ма лых ва ўзрос це да двух 
га доў бы лі за бяс пе ча ны 
бяс плат ным дзі ця чым хар-
ча ван нем у 2013 го дзе. Фі-
нан са ван не на гэ тыя мэ ты 
скла ла Br157,9 млрд.

У Бе ла ру сі ў 2013 го дзе 
коль касць аба не нтаў со та-
вай ру хо май элект ра су вя зі 
па вя лі чы ла ся на 438 тыс. 
і на 1 сту дзе ня 2014 го да 
скла ла 11,1 млн. Ця пер 
со та вай ру хо май элект-
ра су вяз зю ахоп ле на 98,4 
пра цэн та тэ ры то рыі рэс-
пуб лі кі, на якой пра жы вае 
99,9 пра цэн та на сель ніц-
тва.

У Мін ску стаў кі адзі на га 
па да тку з ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў пла ну-
ец ца па вы сіць на 14-18 пра-
цэн таў.

На мат чы ма ю ча га ад-
быц ца чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі 2014 го да за ста ец ца 
да ступ ным у про да жы шэ-
раг бі ле таў, рэа лі за цыю 
якіх пра цяг вае бі лет ны 
апе ра тар тур ні ру — ТАА 
«Ты кетп ро». У гэ тым спі-
се ня ма мат чаў з удзе лам 
збор най Бе ла ру сі.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.01.2014 г. 
Долар ЗША    9600,00
Еўра 13140,00
Рас. руб. 280,00
Укр. грыўня 1138,11
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Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ма лы і ся рэд ні біз нес раз ві-
ва ец ца ў Бе ла ру сі да стат ко ва 
ды на міч на. На ме ча ныя пла ны 
па яго раз віц ці вы кон ва юц ца. 
Уклад прад пры маль ніц ка га сек-
та ра ў ВРП склаў па вы ні ках 
2013 го да ка ля 24%. Прад пры-
маль ні кі ства ры лі не каль кі дзя-
сят каў ты сяч пра цоў ных мес-
цаў. Мы па він ны імк нуц ца ў блі-
жэй шыя га ды да сяг нуць укла ду 
прад пры маль ніц ка га сек та ра ў 
эка но мі ку кра і ны на ўзроў ні раз-
ві тых еў ра пей скіх дзяр жаў — 
60-70%. Нам трэ ба ства рыць 
не аб ход ныя ўмо вы, каб гэ тыя 
пла ны рэ аль на ажыц ця віць. 
Па тэн цы ял для гэ та га ў Бе ла-
ру сі ёсць, і ня дрэн ны».
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Да ра гія сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з Днём бе ла рус кай на-

ву кі і 85-год дзем На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі.

На ву ка ства рае на дзей ны ін тэ ле кту аль ны фун-
да мент бе ла рус кай дзяр жа вы, вы зна чае шля хі 
на ша га ру ху на пе рад. Ім ёны і да сяг нен ні вы дат-
ных ву чо ных з'яў ля юц ца прад ме там го на ру ўся го 
на ро да.

Вя ду чую ро лю ў гэ тай сфе ры ады гры вае 
яе флаг ман — На цы я наль ная ака дэ мія на вук, 
якая за га ды сва ёй гіс то рыі пе ра тва ры ла ся ў 
буй ней шы да след чы цэнтр кра і ны, што вы ра-
шае не толь кі фун да мен таль ныя, але і пры-

клад ныя праб ле мы, ка рыс та ец ца аў та ры тэ там 
у све це.

Сён ня бе ла рус кай на ву цы не аб ход на вый сці 
на пе ра да выя па зі цыі ў стра тэ гіч ных на прам ках 
іна ва цый на га раз віц ця, ума ца ваць су вязь да сле-
да ван няў і рас пра цо вак з піль ны мі па трэ ба мі 
эка но мі кі і за бяс пе чыць ука ра нен не іх вы ні каў у 
прак ты ку. Упэў не ны, што на шы ву чо ныя па спя-
хо ва спра вяц ца з гэ ты мі важ ны мі і ад каз ны мі 
за да ча мі.

Жа даю вам зда роўя, на тхнен ня, пос пе хаў у 
на ву ко вай і пе да га гіч най дзей нас ці, шчас ця і 
даб ра бы ту.

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Він ша ван не Прэ зі дэн та з Днём бе ла рус кай на ву кі і 85-год дзем На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі

ЯК ПТУШКА ФЕНІКС

Ка нец дру го га зім ня га ме ся ца — асаб лі вы час для 
жы ха роў Лель чыц ка га краю. 23 сту дзе ня яны ад зна-
чы лі 70-год дзе вы зва лен ня ра ё на ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў. Гэ тую ра дас ную на ві ну па ве да мі-

ла сем дзе ся ці год дзяў та му звод ка Са ўін фарм бю ро. 
У той жа дзень гіт ле раў цы бы лі вы гна ны з най блі жэй-
шых вё сак. Ас тат нія на се ле ныя пунк ты па збаў ля лі-
ся ва ро жых кай да ноў яшчэ больш за ме сяц. Толь кі 

гэ тых ра дас ных хві лін ляль ча нам прый шло ся ча каць 
аж но тры з па ло вай га ды. З са мых пер шых дзён, ка-
лі да іх прый шло ўсве дам лен не страш най 
рэ аль нас ці — па ча ла ся вай на... 4

За свой век бы лы фран та вік Анд рэй ГРЫЦ КЕ ВІЧ па бу да ваў дзве ха ты. Злева — тая, якую ўзвёў За свой век бы лы фран та вік Анд рэй ГРЫЦ КЕ ВІЧ па бу да ваў дзве ха ты. Злева — тая, якую ўзвёў 
ад ра зу пас ля вай ны. Сён ня ветэран жы ве ў сваім на вей шым до ме (справа).ад ра зу пас ля вай ны. Сён ня ветэран жы ве ў сваім на вей шым до ме (справа).

Лельчыцкі раён, адзін з двух у Беларусі, цалкам знішчаных фашыстамі, адраджаўся літаральна на папялішчы

Сту дэнт ні чо га не за бы-
вае — ён прос та не за-
смеч вае сваю па мяць 
за ліш няй ін фар ма цы яй. 
Сту дэнт не чэ ша па ты лі-
цу, а аб дум вае ра шэн не. 
Сту дэнт не кры чыць — 
ён ад стой вае сваю па зі-
цыю. Сту дэнт не па мы ля-
ец ца, а пры мае ры зы коў-
нае ра шэн не. Сту дэнт не 
спаз ня ец ца на лек цыю, а 
за трым лі ва ец ца па важ-
ных спра вах...Сён ня, у 
Тац ця нін дзень, на ват 
са мыя «ба ра да тыя» сту-
дэнц кія анек до ты і бай кі 
пой дуць на «ўра» і на-
ват су ро выя вы клад чы кі 
ўсміх нуц ца чар го вай пор-
цыі сту дэнц ка га гу ма ру. 
Што ні ка жы, а мо ла дзі 
на пра сто рах бы ло га Са-
ю за сур' ёз на па шан ца ва-
ла: Дзень сту дэн та яны 
ад зна ча юць двой чы на год — 17 ліс та па да і 
25 сту дзе ня. Эк за ме на цый ная се сія зда дзе на 
— і на пе ра дзе два тыд ні зі мо вых ка ні ку лаў. А 
па куль сту дэн ты ад па чы ва юць і ад зна ча юць 
сту дэнц кае свя та, мы вы ра шы лі па ці ка віц ца 
ў кі раў ні коў вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 

іх мер ка ван ня мі на конт су час най мо ла дзі. Сён-
няш ні сту дэнт — які ён? Ці ёсць роз ні ца па між 
сту дэн та мі ХХ і ХХІ ста год дзя? Ці ўжы ва юць ма-
ла дыя лю дзі пад час зда чы се сіі роз ныя хіт ры кі? 

А мо жа, па пя ро выя шпар гал кі па спе лі 

ўжо стаць ар ха із мам?

Са свя там, сту ды ё зу сы!Са свя там, сту ды ё зу сы!  ��

БЫ ЛІ РА МАН ТЫ КА МІ — 
СТА ЛІ ПРАГ МА ТЫ КА МІ?

Жыл лё ва-ка му наль ную гас па дар ку Бе ла ру сі 
ча ка юць сур' ёз ныя пе ра ўтва рэн ні. Пра гэ та 
за явіў учо ра на вы ні ко вым па ся джэн ні ка ле гіі 
Мі ніс тэр ства ЖКГ на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі Ана толь КА ЛІ НІН.

За раз ства ра ец ца ка мі сія на ча ле са стар шы нёй 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Аляк санд рам Якаб со-
нам, якая пра ана лі зуе пра цу ар га ні за цый жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі. Мяр ку ец ца, што яна 
дэ та лё ва вы ву чыць праб лем ныя пы тан ні ЖКГ для 
вы пра цоў кі і рэа лі за цыі мер, на кі ра ва ных на іс тот-
нае па ляп шэн не ста но ві шча спраў у гэ тай сфе ры. 
Ад ным з асноў ных кі рун каў ра бо ты ка мі сіі, як за явіў 
мі ністр ЖКГ Анд рэй Шо рац, бу дзе ана ліз та ры фаў 
і, ад па вед на, тых вы дат каў, якія ў іх уклю ча ны.

Ана то лем Ка лі ні ным на па ся джэн ні ка ле гіі бы ла 
па стаў ле на за да ча за бяс пе чыць у 2014 го дзе комп-
лекс ным аб слу гоў ван нем да 50% жыл лё ва га фон ду 
Бе ла ру сі. Пры гэ тым у Мін ску пла ну ец ца пе ра вес-
ці на комп лекс нае аб слу гоў ван не да 80% жы ло га 
фон ду. Акра мя та го, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра лі-
чыць не аб ход ным ства рыць у сіс тэ ме ЖКГ асоб-
ную струк ту ру па кі ра ван ні ма ё мас ным комп лек сам. 
«Яна бу дзе пра ца ваць па ак тах вы ка на ных ра бот, 
аказ ва ю чы па слу гі па пры бі ран ні ву ліц ад сне гу, 
утры ман ні тых ці ін шых ін жы нер ных се так, бу дын каў, 
збу да ван няў. Пра ца бу дзе вес ці ся па пла на ва-раз лі-
ко вых цэ нах. Гэ та ўвой дзе ў асоб ны ра док вы дат каў 
на ўтры ман не», — ска заў Ана толь Ка лі нін.

Свят ла на БУСЬ КО.

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

Еў ра рас це, 
ра сій скі ру бель 

па дае
Не га тыў ная эка на міч ная ста-
тыс ты ка з «су свет ных ла ка-
ма ты ваў» Кі тая і ЗША пры му-
сі ла на гэ тым тыд ні ад сту піць 
усе ва лю ты кра ін, якія раз ві-
ва юц ца. «Ра сі я ні на» не пад-
тры ма ла і ца на на наф ту.

Зні жэн не ра сій ска га руб ля 
амаль да ўзроў ню 2009 го да вы-
клі ка ла за не па ко е насць з бо ку 
на сель ніц тва і біз не су. Ад нак ана-
лі ты кі сцвяр джа юць, што ру бель 
яшчэ ады грае свае па зі цыі. Ра сій-
скі Цэнт ра банк на ўмыс на ад мо віў-
ся ад ва лют ных ін тэр вен цый для 
пад трым кі кур су на цы я наль най 
ва лю ты. Гэ тыя дзе ян ні да зва ля-
юць па зба віц ца ад за ліш ніх вы-
дат каў зо ла та ва лют ных рэ зер ваў, 
да па маг чы экс пар цё рам і пад тры-
маць да хо ды бюд жэ ту, што вель мі 
важ на ва ўмо вах за ма рудж ван ня 
тэм паў рос ту ра сій скай эка но мі кі.

У той жа час пра еў ра мно гія 
экс пер ты (у тым лі ку і еў ра пей скія) 
ка жуць на ступ нае: «...та кі вя лі кі і 
ін тэн сіў ны рост кур су мо жа пе ра-
ўтва рыц ца ў ка та стра фіч на рэз-
кае па дзен не...». Не за да во ле насць 
на сель ніц тва вы со кі мі па дат ка мі ў 
ме жах жорст кіх за ха даў Цэнт ра бан-
ка мо жа вы клі каць не спа дзя ва ныя 
па лі тыч ныя ра шэн ні — на прык лад, 
вы хад Фран цыі з еў ра зо ны.

На на шым рын ку так са ма ад-
люст ра ва ны су свет ныя тэн дэн-
цыі. До лар па да ра жэў яшчэ на 30 
руб лёў (плюс 0,3%) да 9600. Еў ра 
«пад ско чыў» ад ра зу на 120 (плюс 
0,9%) да 13140. Ра сій скі ру бель 
згу біў 6 (мі нус 2,1%) да 280.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ТА РЫ ФЫ ЖКГ БУ ДУЦЬ 
СКРУ ПУ ЛЁЗ НА ПРА АНА ЛІ ЗА ВА НЫ

ДА РЭ ЧЫ
За мі ну лы год у ар га ні за цыі ЖКГ па сту пі ла звыш 94 

ты сяч зва ро таў ад гра ма дзян і юры дыч ных асоб. Зроб ле-
на больш за 11 ты сяч за пі саў у «Кні гі за ўваг і пра па ноў». 
У па раў на нні з 2012 го дам агуль ная коль касць зва ро таў 
змен шы ла ся на 8%. Ад нак коль касць паў тор ных па вя-
лі чы ла ся на 25%. Асноў ны мі пры чы на мі па-ра ней ша му 
з'яў ля ец ца ніз кая якасць па слуг, не вы ка нан не тэр мі наў 
пра вя дзен ня бя гу ча га і ка пі таль на га ра мон ту, фар ма лізм 
і ва ла кі та пры раз гля дзе зва ро таў, а так са ма не да стат ко-
вы кант роль за вы ка нан нем абя цан няў кі раў ні коў.

Ка рыс на ве даць
Пры мі нус 15 гра ду сах спе цы я ліс ты ЖКГ, ад-

каз ныя асо бы, якія за бяс печ ва юць га тоў насць 
ацяп ляль ных сіс тэм, тру ба пра во даў і ін ша га аб-
ста ля ван ня, па він ны дзя жу рыць круг ла су тач на.

АЙ ЧЫН НАЯ НА ВУ КА: 
ПЕ РА ДА ВЫЯ ПА ЗІ ЦЫІ — 
ПА РОЗ НЫХ НА ПРАМ КАХ

Га лоў ным кры тэ ры ем эфек тыў нас ці ра бо ты ву чо ных з'яў-
ля ец ца ўплыў яе вы ні каў на рост ай чын най эка но мі кі, за-
явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка, уру ча ю чы ўчо ра 
дып ло мы док та ра на вук і атэс та ты пра фе са ра на ву ко вым 
і на ву ко ва-пе да га гіч ным ра бот ні кам, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на тое, што мі ну лы год стаў 
вель мі важ ным для ай чын най на ву кі. «Ня ма ла коп' яў бы ло зла ма-
на ва кол та го, па якім шля ху па він на раз ві вац ца на ву ко вая сфе ра 
кра і ны і яе флаг ман — Ака дэ мія на вук», — ска заў Прэ зі дэнт. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што па чы на ю чы пе ра ўтва рэн ні, у кра і не 
зы хо дзі лі з та го, што пе ра да вая на ву ка не толь кі пы тан не прэ сты жу, 
але і адзін з га ран таў на цы я наль най бяс пе кі дзяр жа вы. «Тут вель мі 
важ на не ся чы з-за пля ча, а аба вяз ко ва збе раг чы моц ную ака дэ-
мію і ін шыя на ву ко выя цэнт ры як кры ні цы ін тэ ле кту аль най энер гіі, 
ад куль мож на чэр паць на ва тар скія ідэі для па спя хо ва га раз віц ця 
кра і ны», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў кра і не па ста ра лі ся 
па збег нуць ра ды каль ных край нас цяў і аба пі ра лі ся на мер ка ван ні 
ву чо ных. Пры іх ак тыў ным удзе ле рас пра ца ва на комп лекс ная Пра-
гра ма ўдас ка на лен ня на ву ко вай сфе ры Бе ла ру сі, раз лі ча ная на 
па этап ную ма дэр ні за цыю. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, яе рэа лі за цыя 
дасць маг чы масць пры вес ці ар га ні за цый ную струк ту ру на ву ко вай 
га лі ны ў ад па вед насць з па трэб нас ця мі су час най Бе ла ру сі, за бяс-
пе чыць пры яры тэт нае пра вя дзен не пра рыў ных да сле да ван няў, 
ары ен та ва ных на іна ва цый ныя вы твор час ці і раз віц цё су час ных 
ін фар ма цый ных, авія кас міч ных, хі міч ных, бія ла гіч ных, ма шы на бу-
даў ні чых і сель ска гас па дар чых тэх на ло гій.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў упэў не насць, што бе ла рус кія 
да след чы кі пры муць са мы ак тыў ны ўдзел у яе рэа лі за цыі. Па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, Бе ла ру сі ўда ло ся за крыць да ро гу ў на ву ку аў та рам 
сла бых і кам пі ля тыў ных ра бот, па збег нуць скан да лаў з пла гі я там, 
якія ўзруш ва юць мно гія дзяр жа вы. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, 
што ў свой час у кра і не на ста я лі на за ха ван ні дзяр жаў най сіс тэ мы 
пры сва ен ня ву чо ных сту пе няў і зван няў. «Дып лом док та ра і атэс тат 
пра фе са ра ў Бе ла ру сі — гэ та свед чан не са праў ды вы со кай на ву-
ко вай ква лі фі ка цыі, яны пры зна юц ца ва ўсім све це», — ад зна чыў 
кі раў нік дзяр жа вы. 

Ра зам з тым, Прэ зі дэнт лі чыць, што не аб ход на па вы сіць эфек-
тыў насць сіс тэ мы пад рых тоў кі кад раў, па чы на ю чы з ра бо ты 
ма гіст ра ту ры і ас пі ран ту ры. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўру чыў дып-
ло мы док та ра аў та рам фун да мен таль ных ра бот і пра рыў ных 
да сле да ван няў у га лі не пры ро да знаў чых, пры клад ных і гу ма ні-
тар ных на вук. 

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Аляксандр Лукашэнка ўручае дыплом доктара філалагічных навук 
Жанне Некрашэвіч-Кароткай.

МУС УКРА І НЫ ЗА КЛІ КАЕ НЕ ДА ПУС ЦІЦЬ 
НО ВЫХ ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ АХ ВЯР

МУС Укра і ны мае ін фар ма цыю пра пад рых тоў ку ўзбро е най 
пра ва ка цыі, у вы ні ку якой мо гуць з'я віц ца но выя ах вя ры, па ве-
дам ля юць ін фар ма генц твы са спа сыл кай на Упраў лен не су вя зяў 
з гра мад скас цю ве дам ства. МУС кра і ны за клі кае ра ды каль на 
на стро е ных гра ма дзян не звяр тац ца да эк стрэ місц кіх дзе ян няў, 
на кі ра ва ных на раз вяз ван не гра ма дзян скай вай ны, і спы ніць 
ах вя ра ваць ча ла ве чы мі жыц ця мі. У той жа час не сці ха юць 
пра тэс ты ў рэ гі ё нах Укра і ны. Пры хіль ні ка мі апа зі цыі за хоп ле ны 
ад мі ніст ра цый ныя бу дын кі ў Льво ве, Цяр но па лі, Роў на, Кі е ве. 
У Адэ се пад сце на мі мэ рыі пры хіль ні кі ўла ды са бра лі ся на ак-
цыю за больш хут кае мір нае ўрэ гу ля ван не кан флік ту ў ста лі цы 

і асоб ных рэ гі ё нах. У той жа час адзін з мяс цо вых тэ ле ка на лаў пе ра да ваў бя гу чы ра док пра 
тое, што з Кі е ва пры бы лі ба е ві кі апа зі цыі, якія ма юць на мер ажыц ця віць сі ла вы за хоп Адэ скай 
аб лдзяр жад мі ніст ра цыі.

СЯ ДЗЯ ЧАЯ ПРА ЦА ПРА ВА КУЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ ХВА РО БЫ СЭР ЦА
Ка лі муж чы на доў гі час ся дзіць, то ў яго па вы ша ец ца ры зы ка сар-

дэч най не да стат ко вас ці, на ват ня гле дзя чы на на яў насць рэ гу ляр ных 
трэ ні ро вак у што тыд нё вым рас кла дзе, пі ша Health Іndіa. Каб пра ана-
лі за ваць вы яў ле ную су вязь, да след чы кі пра са чы лі за гру пай з 84170 
муж чын 45-69 га доў без сар дэч най не да стат ко вас ці. Пры клад на праз 
8 га доў вы свет лі ла ся: муж чы ны з ніз кі мі па каз чы ка мі фі зіч най ак тыў-
нас ці на 52% ме лі вы шэй шую ры зы ку сар дэч най не да стат ко вас ці, 
чым муж чы ны з вы со кі мі па каз чы ка мі фі зіч най ак тыў нас ці, на ват ка лі 

бы ла ўлі ча на коль касць га дзін, пра ве дзе ных на крэс ле або ка на-
пе. Муж чы ны, якія ся дзе лі па 5 га дзін, з не да стат ко вас цю маг лі 
су тык нуц ца на 34% час цей за тых, хто ся дзеў у дзень не больш 
за 2 га дзі ны. І трэ ні роў кі тут не ра та ва лі. Ры зы ка пад скак ва ла 
больш чым у 2 ра зы ў муж чын, якія ся дзе лі мі ні мум 5 га дзін і ма ла 
трэ ні ра ва лі ся. Каб ска ра ціць ры зы ку сар дэч най не да стат ко вас ці, 
вар та як мі ні мум 150 хві лін на ты дзень вы дат коў ваць на аэ роб ныя 
на груз кі ся рэд няй ін тэн сіў нас ці.

ЦРУ ЗА ПЛА ЦІ ЛА 15 МЛН 
ДО ЛА РАЎ ЗА СТВА РЭН НЕ 

САК РЭТ НАЙ ТУР МЫ 
Ў ПОЛЬ ШЧЫ?

У ЗША ста лі вя до мыя но выя пад-
ра бяз нас ці скан даль най гіс то рыі з 
сак рэт най тур мой Цэнт раль на га раз-
вед валь на га ўпраў лен ня на паў ноч-
ным ус хо дзе Поль шчы. Як сцвяр джае 
га зе та The Washіngton Post, ЦРУ за-
пла ці ла 15 міль ё наў до ла раў на яў-
ны мі за ства рэн не гэ тай тур мы для 
па да зра ва ных у тэ ра рыз ме.

Дзве вя лі кія кар дон ныя скрын кі з 
гра шы ма ў па чат ку 2003 го да бы лі 
да стаў ле ны ў Вар ша ву дып ла ма тыч-
най пош тай з Гер ма ніі. Як па ве дам-
ля ла ся ра ней, ЦРУ пас ля тэ рак таў 11 
ве рас ня 2001 го да аран да ва ла ві лу, 
якая на ле жа ла поль скай раз вед цы, 
у вёс цы Ста рэ-Кей ку ты. Па вод ле 
звес так СМІ, сак рэт ная тур ма, дзе 
зня во ле ных ка та ва лі, бы ла за кры та 
ў ве рас ні 2003 го да, а вяз няў пад вар-
тай пе ра вя лі на ана ла гіч ныя аб' ек ты 
ЦРУ ў Ру мы ніі і Ма ро ка.

У 2007 го дзе ка мі сія ЕС пры зна ла, 
што сак рэт ныя тур мы ЦРУ іс на ва лі ў 
Іта ліі і Поль шчы. Та ды спе цы яль ная 
ка мі сія вы яві ла 14 дзяр жаў Еў ро пы, 
якія да па ма га лі аме ры кан цам пра во-
дзіць след чыя ме ра пры ем ствы і ства-
раць сак рэт ныя тур мы, іс на ван не якіх 
су пя рэ чыць Жэ неў скай кан вен цыі.

ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫ 
ФУН ДА МЕНТ ДЗЯР ЖА ВЫ


