
Саветам кіраўнікоў дзяржаў 
СНД у рабочым парадку прыняты 
план асноўных мерапрыемстваў 
па падрыхтоўцы і святкаванні 
70-й гадавіны Перамогі савец-
кага народа ў Вялікай Айчыннай 
вайне 1941—1945 гадоў.

У Бе ла ру сі на 1000 муж чын 
пры па дае 1151 жан чы на. Пры чым 
у га ра дах і па сёл ках га рад ско га 
ты пу на 1000 муж чын пры па дае 
1166 жан чын, у сель скіх на се ле-
ных пунк тах — 1102 жан чы ны. 
Па вод ле звес так дэ ма гра фіч най 
ста тыс ты кі, на па ча так гэ та га го-
да на ліч ва ец ца 5,1 млн жан чын, 
або 53,5% ад агуль най коль кас ці 
на сель ніц тва. У га ра дах і па сёл-
ках га рад ско га ты пу пра жы ва юць 
77,3% жан чын, у сель скіх на се ле-
ных пунк тах — 22,7%.

Бе ла рус кія пунк ты па гра ніч на-
га про пус ку на гра ні цы з Укра і най 
пра цу юць у штат ным рэ жы ме, 
і ні я кія дзе ян ні па за крыц ці або 
бла кі ра ван ні не пры ма лі ся. Коль-
касць гра ма дзян, якія пе ра сек лі 
пунк ты про пус ку на бе ла рус ка-
ўкра ін скай гра ні цы ў лю тым 2014 
го да, пры клад на на 27% менш у 
па раў на нні з леташнім.

У Бе ла ру сі па час ці лі ся вы пад-
кі мас кі роў кі па слуг так сі пад вы-
гля дам ін шай ка мер цый най дзей-
нас ці, якая так са ма мае ад но сі ны 
да пе ра во зак па са жы раў.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
КРЫМ ЗА ЯВІЎ АБ ПЕ РА ХО ДЗЕ НА ЯГО БОК АВІЯ БРЫ ГА ДЫ

Ва ўра дзе Кры ма за яві лі аб пе ра хо дзе на бок рэ гі я наль ных улад 204-й зні шчаль най авія бры га ды ВПС Укра і ны, на ўзбра ен ні якой 
зна хо дзяц ца зні шчаль ні кі МіГ-29 і ву чэб ныя Л-39. Пра гэ та са спа сыл кай на не на зва на га прад стаў ні ка ка бі не та мі ніст раў аў та ном най 
рэс пуб лі кі па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. На бок крым ска га на ро да, як па ве дам ля ец ца, пе рай шлі 800 вай скоў цаў. Уся го на аэ ра-
дро ме ў Бель бе ке, як па ве дам ля ец ца, зна хо дзяц ца 45 зні шчаль ні каў і ча ты ры ву чэб ныя са ма лё ты, але спраў ныя з іх толь кі ча ты ры 
МіГ-29 і адзін Л-39. Ра ней крым скія ўла ды па ве дам ля лі, што пад іх кі раў ніц тва, па чы на ю чы з 2 са ка ві ка, пе рай шлі больш за пяць 
ты сяч ва ен на слу жа чых унут ра ных вой скаў, дзяр жаў най па меж най служ бы і ўзбро е ных сіл Укра і ны. На вер насць крым ска му на ро-
ду, па вод ле за яў рэс пуб лі кан ска га кі раў ніц тва, пры сяг ну лі ў тым лі ку зе ніт на-ра кет ныя пал кі ў Еў па то рыі і Фе а до сіі. Прэм' ер Кры ма 
Сяр гей Ак сё наў на пя рэ дад ні, 2 са ка ві ка, аб вяс ціў аб ства рэн ні на паў вост ра ве ўлас ных ва ен на-мар скіх сіл. Но вае фар мі ра ван не 
ўзна ча ліў бы лы ка ман ду ю чы ВМС Укра і ны Дзя ніс Бе ра зоў скі, які пры сяг нуў на вер насць крым ска му на ро ду (за гэ та Генп ра ку ра ту ра 
кра і ны за вя ла на яго спра ву аб дзяр жаў най здра дзе). Пас ля ад хі лен ня Вік та ра Яну ко ві ча ад па са ды прэ зі дэн та Вяр хоў най Ра дай 
Крым ад мо віў ся пры зна ваць ле гі тым насць но ва га кі еў ска га кі раў ніц тва. Ак сё наў звяр нуў ся да прэ-
зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на па да па мо гу ў за бес пя чэн ні мі ру ў рэ гі ё не.

МІ ТЫН ГОЎ ЦЫ ЎВАР ВА ЛІ СЯ Ў АБ ЛСА ВЕТ АДЭ СЫ
Учо ра ка ля бу дын ка адэ скай аб лас ной ад мі ніст ра цыі быў ар га ні за ва ны мі тынг пра ціў ні каў но вай 

укра ін скай ула ды. Гру па мі тын гоў цаў пра рва ла ся ўнутр, па ве дам ляе «Тай мер». Як пе рад ае «Рэ пар-
цёр», у за ле, дзе пра хо дзі ла па ся джэн не аб лас но га са ве та, ад бы ла ся бой ка. Лі дар пра ра сій скай 
ар га ні за цыі «Мо ла дзе вае адзін ства» Ан тон Да від чан ка, як па ве дам ляе «Вік на-Оде са», аб вяс ціў па-
тра ба ван ні да дэ пу та таў. Ім бы ло пра па на ва на ча со ва ўзяць на ся бе ўсю паў на ту ўла ды ў рэ гі ё не («каб 
ра зу мець, хто ў рэ гі ё не ад каз ны за па ра дак»), пры няць у сваё пад па рад ка ван не сі ла выя струк ту ры рэ гі я наль на га ўзроў ню — упраў лен не 
ўнут ра ных спраў, пра ку ра ту ру, упраў лен не Служ бы бяс пе кі Укра і ны. «Мы не за рас кол Укра і ны. Але мы ма ем па трэ бу ў тэ ры та ры яль-
най ад мі ніст ра цый най рэ фор ме», — ад зна ча ла ся ў за яве мі тын гоў цаў. Удзель ні кі мі тын гу так са ма за клі ка лі пра вес ці рэ фе рэн дум аб 
асаб лі вым ста ту се Адэ скай воб лас ці. Пра ра сій скія ак цыі, удзель ні кі якіх вы каз ва лі не да вер но вай укра ін скай ула дзе, на днях прай шлі 
і ў ін шых аб лас ных цэнт рах: Да не цку, Хар ка ве і Лу ган ску. Мі тын гі су пра ва джа лі ся штур мам аб лас ных ад мі ніст ра цый. У Да не цку пры 
гэ тым мі тын гоў цы вы бра лі «на род на га гу бер на та ра» і вы сту пі лі за пра вя дзен не рэ фе рэн ду му «пра да лей шы лёс Дан ба са».

НА МЕС НІК ГЕ НЕ РАЛЬ НА ГА САК РА ТА РА ААН
НА КІ РА ВА НЫ ВА УКРА І НУ ДЛЯ АЦЭН КІ СІ ТУ А ЦЫІ

Ге не раль ны сак ра тар ААН Пан Гі Мун пры няў ра шэн не на кі ра ваць свай го пер ша га на мес ні ка Яна 
Элі я са на ва Укра і ну. Пра гэ та га во рыц ца ў за яве кі раў ні ка су свет най ар га ні за цыі, з якой вы сту піў 
яго прэс-сак ра тар. У час зна хо джан ня ва Укра і не Ян Элі я сан пра вя дзе ацэн ку сі ту а цыі на мес цах 
і пас ля пра ін фар муе ге не раль на га сак ра та ра аб на ступ ных кро ках, якія ар га ні за цыя мо жа зра біць 
для пад трым кі на ма ган няў па па слаб лен ні на пру жа най сі ту а цыі ў кра і не.
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Мі ка лай ЛА ЗА ВІК,
сак ра тар ЦВК: 

«Пе рад вы бар ная агі та цыя ў 
кра і не пра хо дзіць без кан флік-
таў па між кан ды да та мі ў дэ пу-
та ты мяс цо вых Са ве таў і СМІ. 
Пры Цэнт рвы бар ка ме ство ра ны 
Са вет па раз гля дзе спрэ чак, звя-
за ных з вы ка ры стан нем срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі пры пра вя-
дзен ні вы ба раў у мяс цо выя Са-
ве ты дэ пу та таў. Па куль Са вет 
за ста ец ца без ра бо ты. Яго ўмя-
шан не спат рэ біц ца, ка лі ў ЦВК 
бу дзе ін фар ма цыя пра кан флік-
ты па між кан ды да та мі ў дэ пу-
та ты і СМІ, але та кіх звес так 
за бя гу чую вы бар чую кам па нію 
яшчэ не па сту па ла. Гэ та ра дуе. 
Зна чыць, кан ды да ты ў дэ пу та-
ты без праб лем да но сяць да вы-
бар шчы каў свае пе рад вы бар чыя 
ідэі з да па мо гай ра дыё вы ступ-
лен няў і пуб лі ка цыі ма тэ ры я лаў 
у дру ка ва ных СМІ».

Са мая вя лі кая Зі ма-Ма рэ на бы ла 
спа ле на пад час свят ка ван ня Мас-
ле ні цы на тэ ры то рыі Дзяр жаў на-
га му зея ар хі тэк ту ры і по бы ту пад 
Мінск ам. Не бы ва лая коль касць 
на вед валь ні каў, гас цей і ўдзель-
ні каў пер ша га вес на во га свя та па-
бі ла ўсе ле таш нія рэ кор ды.

ГУ КАЦЬ ДЫК ГУ КАЦЬ!..

Жы ха ры ста ліч на га Пар ты зан ска га ра ё на су стра ка лі 
сакавік са праўд ным кір ма шом, які ад быў ся на буль ва-
ры Трак та ра бу даў ні коў.

На лат ках — пры сма кі, каў ба сы, кум пяч кі, скрын кі, на бі тыя ага род ні-
най, а пе рад імі — чэр гі па тэн цый ных па куп ні коў. Пра даў цы, якія пры еха лі 
на кір маш з роз ных кут коў Бе ла ру сі, не па спя ва юць ады сці ад пры лаў ка, 
каб аб на віць тор бы, як чу юць ад ра зу на ўзда гон чар го вае пы тан не ад 
мі на коў.

— Ган даль ідзе са праў ды доб ра! — тры ма ю чы ў ру ках лан цу жок каў-
ба сак, ка жа Ва лян ці на Ар хі па ва, пра да вец Па стаў ска га ра ён на га спа жы-
вец ка га та ва рыст ва, якая ўжо не пер шы раз пры яз джае пра ца ваць на 
кір маш у ста лі цу. — Пра да ём і мя са, і сы ры, і ма лоч ныя вы ра бы. Лю дзі 
за бі ра юць з пры лаў каў лі та раль на ўсё.

Не пра ціс нуц ца бы ло і да па лат кі кан ды тар скай фаб ры кі «Чыр во ны 
хар ча вік». Мін чу кі не прос та па-
раў ноў ва лі кош ты роз ных ві даў вя-
до ма га ўсім бе ла ру сам баб руй ска-
га зе фі ру, але і з ве дан нем спра вы 
аб мяр коў ва лі смак раз на стай ных 
га тун каў.

Ха па ла лю дзей і ка ля ім пра-
ві за ва най пля цоў кі, дзе не толь кі 
на гад ва лі пра бу ду чыя вы ба ры ў 
мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў, але 
і ад быў ся не вя ліч кі кан цэрт.

— Кож ны год у Мін ску ад бы ва-
ец ца шмат кір ма шоў. Цэнт раль-
ная пля цоў ка для на ша га ра ё на 
вось тут — на буль ва ры Трак та-
ра бу даў ні коў, — ка жа Ула дзі мір 
Зуб рык, намеснік кі раў ніка ад-
мі ніст ра цыі Пар ты зан ска га ра ё-
на. — Гэ та вель мі зруч нае мес ца, 
і дзя ку ю чы мет ро на наш кір маш 
мо гуць пры ехаць жыхары з роз-
ных куткоў сталіцы. Пра дук цыя 
ёсць ва ўсіх прад пры ем стваў і яе, 
без умоў на, трэ ба рэа лі зоў ваць. 
Мы да ём ім та кую маг чы масць. 
Усім вя до ма, што на кір ма шы мо-
гуць і кош ты мя няц ца, мож на і тар-
га вац ца. У кра ме, вядома, так не 
зро біш, ад нак тут гэ та цал кам ве-
ра год на. Сё ле та гэ та пер шы наш 
кір маш. Але мы пла ну ем пра во-
дзіць па доб ныя ме ра пры ем ствы 
ў ра ё не і на да лей.

Та рас ШЧЫ РЫ.

Вар та за ўва жыць, што ў нар ка ба раць бе ня ма дзя лен ня па 
тэ ры та ры яль ным прын цы пе. У які РА УС па сту пі ла апе ра тыў-
ная ін фар ма цыя, той яе і рас пра цоў вае. Так што апе ра тыў-
ні кі з Пер ша май ска га РА УС мо гуць пра ца ваць на тэ ры то рыі 
Фрун зен ска га…

Не сак рэт, што лю дзей, якія да юць ін фар ма цыю, на зы-
ва юць «ін фар ма та ра мі». Та кіх важ ных, каш тоў ных, а та-
му за сак рэ ча ных асоб жур на ліс там мо гуць па ка заць хі ба 
са спі ны. Па вод ле атры ма ных звес так на ра джа ец ца план 
пра вя дзен ня апе ра цыі, якая пра ду гледж вае спа чат ку вы хад 
на па да зро ную асо бу, а пас ля — яе за тры ман не на мес цы 
зла чын ства.

Мы з фо та ка рам да лу ча ем ся у той мо мант, ка лі апра ну тыя 
ў цы віль нае лю дзі раз мя шча юц ца па ма шы нах, каб вы ехаць 
на «кроп ку». У апе ра цыі ўдзель ні чае не каль кі аў та ма бі ляў — 
не па зна ча ных, вя до ма, сло вам «мі лі цыя» і сі няй мі гал кай. 
Ві зу аль на зла чын ца ні ко лі не вы лі чыць гэ тыя аў то.

Зла чын цы вы дат на ўсве дам ля юць, што за хоў ва юць і пра-
да юць не па пкорн, а за ба ро не ныя за ко нам рэ чы вы, а та му 
і ха ва юц ца, і пе ра стра хоў ва юц ца. Бы ва юць апе ра цыі, ка лі 
апе ра тыў ні кі га ня юц ца за зла чын ца мі шмат га дзін — на зі-
ра юць, як той, ка го яны «вя дуць», блы тае сля ды і пе ра соў-
ва ец ца з мес ца на мес ца, ча сам на ват з ад на го 
кан ца го ра да ў дру гі.

Спе цы яль ны рэ пар таж Спе цы яль ны рэ пар таж   ��

У ЛЕ ВАЙ КІ ШЭ НІ — СПАЙС, У ПРА ВАЙ — ГРО ШЫ 
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на зі ра лі за тры ман не

ня поў на га до вых нар ка ганд ля роў 
Амаль што дня Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
па ве дам ляе аб вы пад ках за тры ман ня ма ла дых 
лю дзей, якія ганд лю юць нар ко ты ка мі. Не па-
спя ва юць за трым лі ваць і су дзіць ад ных, як з'яў-
ля юц ца ін шыя. На мес цы «ад се ча най» га ла вы 
ад ра зу вы рас та юць дзве но выя.
Ама та ры нар ка тыч ных рэ чы ваў сцвяр джа юць, 
што на быць апош нія ў Мін ску мож на без праб-
лем. Га лоў ным па моч ні кам у гэ тай спра ве з'яў-
ля ец ца ін тэр нэт. Ты по вая сі ту а цыя — ка лі той, 
хто пра дае, сам і ўжы вае. Гэ та зруч на: заў сё ды 
ёсць гро шы на на быц цё дур ма ну. Узяць та кіх 
вось «спа жыў цоў-ганд ля роў» на мес цы зла чын-
ства, з нар ко ты ка мі і гра ша мі — па ло ва спра вы. 
Важ на вы свет ліць, ад куль гэ ты «спа жы вец-ганд-
ляр» узяў зла чын ную атру ту. Хто той ча ла век, 
для яко га нар ко ты кі — спо саб ня бла га жыць? 
На кід ва ю чы не вад на дроб ную ры бу, пра ва ахоў-
ні кі на са мрэч па лю юць на буй ную. Гэ тыя амаль 
бяс кон цыя і за блы та ныя лан цу гі — асоб ная тэ ма. 
А за раз ха це ла ся па ба чыць як раз ад лоў лі ван не 
«дра бя зы», азна ё міц ца з ру цін най апе ра тыў най 
пра цай, якая на ўзроў ні ра ён ных ад дзе лаў унут-
ра ных спраў вя дзец ца амаль круг ла су тач на. 4

4

ВЯСНУ КІРМАШОМ 
ВІТАЮЦЬ

НА ВАРЦЕ ПРАВАПАРАДКУ І СТАБІЛЬНАСЦІ
Та ва ры шы афі цэ ры і ге не ра лы, па ва жа ныя су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў, 

да ра гія ве тэ ра ны!
Ад усёй ду шы він шую вас з пра фе сій ным свя там — Днём мі лі цыі.
Аба ра ня ю чы га ран та ва ныя Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра вы, сва бо ды і 

жыц цё гра ма дзян, вы ўно сі це важ кі ўклад у за бес пя чэн не пра ва па рад ку і са цы яль на-
па лі тыч най ста біль нас ці гра мад ства.

Вы ўва саб ля е це леп шыя ча ла ве чыя якас ці: ад каз насць, муж насць, га тоў насць прый-
сці на да па мо гу і ўмен не дзей ні чаць у эк стрэ маль ных умо вах. Ва шы мі што дзён ны мі 
на ма ган ня мі за бяс печ ва ец ца вы со кі ўзро вень бяс пе кі гра ма дзян, які па пра ве з'яў ля ец ца 
ві зіт най карт кай Бе ла ру сі. Але га лоў ным па каз чы кам пос пе ху ў ра бо це су пра цоў ні каў 
мі лі цыі з'яў ля юц ца па ва га і да вер да вас прос тых лю дзей.

Дзя куй за служ бу Ра дзі ме. Моц на га зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту вам і ва шым
бліз кім.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА ВЫ КА ЗАЎ 
СПА ЧУ ВАН НІ СІ ЦЗІНЬ ПІ НУ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў спа чу-
ван ні стар шы ні КНР Сі Цзінь пі ну ў су вя зі з тэ ра рыс тыч ным 
ак там у го ра дзе Кунь мін. Аб гэ тым па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Як па ве дам ля юць ін фар ма цый ныя агенц твы, ве ча рам 1 са ка-
ві ка больш як 10 уз бро е ных зла чын цаў ата ка ва лі па са жы раў на 
пло шчы і ў за ле пе рад бі лет ны мі ка са мі на чы гу нач ным вак за ле 
Кунь мі на, у вы ні ку ча го, па вод ле да ных, за гі ну лі 29 ча ла век і больш 
як 130 атры ма лі ра нен ні.

На двор'е На двор'е   ��

БУ ДЗЕ БОЛЬШ 
СОН ЦА

На гэ тым тыд ні тэ ры то рыя 
на шай кра і ны тра піць пад 
уплыў віль гот ных па вет ра-
ных мас, якія ру ха юц ца да 
нас з бо ку Укра і ны, 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.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень у аў то рак ча ка ец ца 
1–7 цяп ла. На пра ця гу дня маг чы-
мыя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне-
гу і даж джу. Ка рот ка ча со выя даж-
джы, пе ра важ на па паўд нё ва-за ход-
няй па ло ве кра і ны, ча ка юц ца ў нас і 
5–6 са ка ві ка. У гэ тыя дні ў асоб ных 
ра ё нах маг чы мы ту ман, уна чы і ра-
ні цай — га ла лё дзі ца. Уна чы ў се-
ра ду і чац вер тэм пе ра тур ны фон 
бу дзе ва гац ца ад мі нус 3 да плюс 
4 гра ду саў, удзень — 2–8 цяп ла.

А вось у пят ні цу ат мас фер ны 
ціск пач не іс тот на па вя ліч вац ца, 
та му іс тот ных апад каў ужо не 
бу дзе. Мес ца мі праг на зу ец ца ту-
ман, уна чы і ра ні цай — га ла лёд-
ныя з'явы. На двор'е ста не больш 
со неч ным. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы ад мі нус 3 да плюс 3 гра-
ду саў, удзень — 2–7 цяп ла. Та кі 
тэм пе ра тур ны фон пры клад на 
на 2–4 гра ду сы вы шэй за клі ма-
тыч ную нор му пер шай дэ ка ды 
са ка ві ка. 

Сяр гей КУР КАЧ.

НЕ ЗНІЖАЮЧЫ 
ЭФЕКТЫЎНАСЦІ

Прад пры ем ствы «Бел наф та хі ма» з 2011 го да ў тры ра зы па-
вя лі чы лі да дат нае саль да знеш ня га ганд лю да $5,6 млрд. 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 3 са ка ві ка пры няў з 
дак ла дам стар шы ню кан цэр на «Бел наф та хім» Іга ра Жы лі на. Аб 
гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

У цэнт ры ўва гі на су стрэ чы бы ла ра бо та прад пры ем стваў га лі-
ны, асноў ныя фі нан са ва-эка на міч ныя па каз чы кі іх дзей нас ці. Так, 
за пе ры яд з 2011 го да да дат нае саль да знеш ня га ганд лю ў цэ лым 
па га лі не па вя лі чы ла ся ў 3 ра зы з $1,9 млрд да $5,6 млрд. «На ват у 
цяж кі час мы не зні жа ем эфек тыў нас ці. Рэн та бель насць про да жаў 
на шых ар га ні за цый не зні жа ец ца ні жэй за 10 пра цэн таў», — ска заў 
стар шы ня кан цэр на.

Ігар Жы лін так са ма да ла жыў аб рэа лі за цыі пра гра мы ма дэр-
ні за цыі. «Мы ўвя лі ты ся чу но вых аб' ек таў, вы кон ва ем пра гра му 
ма дэр ні за цыі, у тым лі ку эка на міч най. Мы ўжо вы ве лі на аў тсор сінг 
шэ раг струк тур на шых прад пры ем стваў, якія ажыц цяў ля юць на 
прад пры ем ствах да па мож ныя функ цыі», — рас ка заў ён.

Акра мя та го, прад пры ем ствы кан цэр на знач на па шы ры лі на-
менк ла ту ру вы пус ка е мых ім парт аза мя шчаль ных та ва раў.

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ваў ся шэ раг кад ра вых пы тан няў.

ФінансыФінансы  ��

ПА ДЗЕН НЕ РА СІЙ СКА ГА РУБ ЛЯ 
НА НАС НЕ ПАЎ ПЛЫ ВАЕ

Та му што па лі ты ка На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі на кі-
ра ва на на плаў ную дэ валь ва цыю. Ары ен ці рам пры гэ тым 
з'яў ля ец ца курс до ла ра ЗША.

«Зы хо дзя чы з ды на мі кі кур са бе ла рус ка га руб ля, які апош нім 
ча сам толь кі ўма цоў ваў ся ад нос на ра сій скай ва лю ты, ня гле дзя чы 
на аслаб лен не апош няй, мож на мер ка ваць, што на ўрад ці бе ла-
рус кі ру бель бу дзе зні жац ца ты мі ж тэм па мі, які мі па дае ра сій-
скі», — па ве да міў ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» фі нан са вы ана лі тык 
афі цый на га парт нё ра «Аль па ры» ў Мін ску Ва дзім Іо суб. Экс перт 
сцвяр джае, што ця пе раш няя па лі ты ка Нац бан ка, хут чэй за ўсё, 
за ха ва ец ца, а зна чыць, курс ай чын най ва лю ты бу дзе, як і ра ней, 
плаў на зні жац ца ад нос на за меж ных ва лют. Ад нак Ра сія — асноў-
ны ганд лё вы парт нёр Бе ла ру сі, і курс «ра сі я ні на» ўплы вае на наш 
экс парт. «Па трэб на мак сі маль на ак тыў на шу каць но выя рын кі для 
бе ла рус кай пра дук цыі», — пра ка мен та ваў сі ту а цыю экс перт.

На га да ем, што ўчо ра кур сы до ла ра і еў ра «ўзля це лі» на Мас-
коў скай бір жы, аб на віў шы гіс та рыч ныя мак сі му мы. Ра сій скі ру бель 
рэ корд на ўпаў на фо не ін фар ма цыі пра маг чы мы ўвод ра сій скіх 
вой скаў ва Укра і ну. У вы ні ку до лар ЗША стаў каш та ваць 36,3784 
руб ля, а еў ра — 50,1513 руб ля.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПА ТРЭБ НА ПРАЗ РЫС ТАЯ 
НАР МА ТЫЎ НА-ПРА ВА ВАЯ БА ЗА
Ў ГА ЛІ НЕ АТЭС ТА ЦЫІ Ў БУ ДАЎ НІЦ ТВЕ

Та кое мер ка ван не вы ка заў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха-
іл Мяс ні ко віч на на ра дзе ў Мін бу дар хі тэк ту ры па рэа лі за цыі 
Ука за № 26 «Аб удас ка на лен ні дзей нас ці ў бу даў ні чай га лі не», 
па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва.

«Нам па трэб на праз рыс тая і зра зу ме лая нар ма тыў на-пра ва вая 
ба за ў га лі не атэс та цыі ў бу даў ніц тве. Умо вы па він ны быць ад ноль-
ка выя для ўсіх. І ка лі ты прад стаў ля еш дзяр жаў нае прад пры ем ства, 
гэ та не зна чыць, што ты рад ней шы і твае ін та рэ сы нам блі жэй шыя. 
Га лоў нае, каб усе но выя нар ма тыў ныя пра ва выя ак ты са дзей ні ча лі 
па вы шэн ню эфек тыў нас ці ра бо ты бу даў ні ча га комп лек су», — цы-
туе сло вы прэм' ер-мі ніст ра прэс-служ ба Мін бу дар хі тэк ту ры.

«Мы мак сі маль на ўлі чым усе па жа дан ні, але, на пэў на, усім 
да га дзіць не маг чы ма, — сказаў мі ністр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
Бе ла ру сі Ана толь Чор ны. — Ад нак мы зро бім усё для та го, каб усе 
пра цэ ду ры бы лі праз рыс тыя і да ступ ныя для на шых парт нё раў-за-
яў ні каў з ін шых кра ін. У пры ват нас ці, з ра сі я на мі мы гэ тыя пы тан ні 
ўжо ак тыў на аб мяр коў ва лі».
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Маг чы ма, пры чы най гэт кай шмат люд нас ці ста ла за га дзя 
аб ве шча нае аб ра да вае дзе ян не з Па азер'я «Па ха ван не ба бы» 
і за яў ле ныя на ўдзел у за баў ляль най пра гра ме «фа ер-шоу» і 
ад ра зу не каль кі вя до мых фальк лор ных і ва каль на-ін стру мен-
таль ных гур тоў. Ве се ла пляс ка лі ў да ло ні і кі да лі ся ў ско кі пад 
вя сё лыя спе вы і най гры шы гар ма ніс таў з «Аса ло ды» Ба ры-
саў ска га ра ё на, «Ме ду ні цы» з Мін скай шко лы № 11, 
вя сё ла га гур та з Ра там кі, ста ліч на га гур та «Рэ ха».


