
На су стрэ чы Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі з 
Аляк санд рам Тур чы-
на вым бы лі аб мер ка-
ва ны пы тан ні да лей-
шых ад но сін Бе ла ру-
сі і Укра і ны.

Су стрэ ча Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі з вы кон ва ю чым 
аба вяз кі Прэ зі дэн та Укра-
і ны, стар шы нёй Вяр хоў-
най Ра ды Аляк санд рам 
Тур чы на вым ад бы ла ся ў 
Ляс ка ві чах Го мель скай 
воб лас ці.

«Нам даў но, ма быць, 
трэ ба бы ло су стрэц ца, каб 
аб мя няц ца мер ка ван ня мі 
аб сі ту а цыі, якая склад ва-
ец ца не толь кі ва Укра і не, 
але і ва кол нас, вы зна чыц ца 
аб да лей шых на шых кро-
ках, уза е ма ад но сі нах дзвюх 
дзяр жаў, двух вель мі бліз кіх 
на ро даў», — ска заў кі раў нік 
бе ла рус кай дзяр жа вы пе рад 
па чат кам пе ра моў.

Пе ра га во ры, на якіх аб мяр-
коў ва лі ся ак ту аль ныя пы тан ні 
бе ла рус ка-ўкра ін скіх ад но сін, 
доў жы лі ся тры га дзі ны, па ве-
дам ляе БЕЛ ТА. Пад вод зя чы іх 
вы ні кі, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў: «Гэ та бы лі вель мі 
ка рыс ныя пе ра га во ры. Мы 
аб мя ня лі ся дум ка мі па ўсіх 
пы тан нях. Мы знай шлі ра-
зу мен не па ўсіх праб ле мах і 
хва лю ю чых нас пы тан нях. Мы 
мо жам спа кой на сён ня раз'-
ехац ца ў Мінск і Кі еў і быць 
зада во ле ны мі ты мі да моў ле-

нас ця мі, якіх мы тут да сяг ну-
лі». Па вод ле слоў Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі, ка лі па між ба ка мі і 
бы ло ней кае не па ра зу мен не, 
то толь кі з-за ня пра віль най ін-
фар ма ва нас ці па тых ці ін шых 
праб ле мах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-
зна чыў, што ба кам уда ло ся 
да мо віц ца па ўсіх пы тан нях 
і, у пры ват нас ці, у сфе ры 
ганд лё ва-эка на міч на га су-
пра цоў ніц тва. Лі да ры дзвюх 
кра ін аб мяр коў ва лі праб ле-
мы транс парт на га ка лі до ра 
ад Чор на га мо ра да Бал ты кі, 
пы тан не за ку пак бе ла рус кім 
бо кам элект ра энер гіі ва Укра-
і не і тран зі ту элект ра энер гіі 
праз Бе ла русь. Акра мя та го, 
аб мяр коў ва лі ся ра бо та су мес-
ных прад пры ем стваў ва Укра і-
не і Бе ла ру сі і пла ны па да лей-

шым раз віц ці су пра цоў ніц тва 
ў гэ тым кі рун ку. Бе ла русь га-
то ва да па ма гаць Укра і не і ў 
сфе ры сель скай гас па дар кі.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі па дзя ка-
ваў Аляк санд ру Тур чы на ву за 
тое, што ён ад кры та і сум лен на 
пра ін фар ма ваў аб усіх тэн дэн-
цы ях і па лі тыч ных пы тан нях, 
якія вост ра ста яць ва Укра і не, 
пра тое, як усё ад бы ва ла ся.

«Вы не па він ны ба чыць у 
нас не тое што пра ціў ні каў, 
са пер ні каў... Вы на ват ду маць 
так не мо жа це. Мы заў сё ды па-
бра тэр ску, па-ча ла ве чы ста ві-
лі ся да ўкра ін цаў. Гэ та на шы 
лю дзі... І вы па він ны ве даць, 
што мы да вас ста вім ся і ста-
ві лі ся на ват у дні і га ды не ра зу-
мен ня як да бліз кіх, як да сва іх 
лю дзей», — пад крэс ліў кі раў-
нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ад зна чыў, што пад час 
су стрэ чы з Аляк санд рам 
Тур чы на вым рас ка заў яму 
пра тое, што ва кол Бе ла ру-
сі ство ра ны по яс доб ра су-
сед ства, які рас па сці ра ец-
ца пры клад на на 100 км у 
глыб Укра і ны. Яго сут насць 
за клю ча ец ца ў тым, што 
Бе ла русь, па маг чы мас ці, 
аказ вае су сед нім рэ гі ё нам 
Укра і ны да па мо гу ў пра-
вя дзен ні се зон ных сель-
гас ра бот. Дак лад на та кая 
ж прак ты ка іс нуе і ў да чы-
нен ні да ра сій скіх рэ гі ё наў, 
што мя жу юць з Бе ла рус сю. 
«На ша мя жа — гэ та мя жа 
не па дзе лу, а друж бы. Вы 
ні ко лі не ча кай це тут ней-
кіх ня доб рых па мкнен няў з 

бо ку бе ла ру саў. Нам гэ та не 
трэ ба, вам гэ та не трэ ба. Мы 
заў сё ды бу дзем з ва мі як з 
са май бліз кай і дру жа люб най 
дзяр жа вай і бу дзем вы бу доў-
ваць, зы хо дзя чы з гэ та га, на-
шы ад но сі ны. Вы гэ та цвёр да 
па він ны ве даць», — рэ зю ма ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу, Аляк сандр 
Тур чы наў пад крэс ліў важ насць 
та го, каб ад но сі ны па між бе-
ла рус кім і ўкра ін скім на ро да мі 
толь кі ўма цоў ва лі ся. Ён ад зна-
чыў не аб ход насць па ве лі чэн ня 
ганд лё ва га аба ро ту і пра па-
на ваў вы пра ца ваць да рож-
ную кар ту лік ві да цыі іс ну ю чых 
праб лем. Аляк сандр Тур чы наў 
так са ма ўпэў не ны ў на яў нас ці 
ка ла саль на га па тэн цы я лу для 
раз віц ця двух ба ко вых ад но сін.
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Па ча так фут боль на га пер шын ства, фі-
наль ная се рыя ха кей на га чэм пі я на ту і 
пос пех на ша га гім нас та на між на род-
ных спа бор ніц твах. «Звяз да» ўзгад вае 
га лоў ныя спар тыў ныя па дзеі апош ня га 
са ка віц ка га ўік-эн да.

1. Са лі гор скі «Шах цёр» пе рай граў 
БА ТЭ (2:0) у пер шым ту ры фут боль на га 
пер шын ства ся род ка ман даў вы шэй шай 
лі гі. Да вік то рыі гар ня коў пры вя лі дзве па мыл-
кі ла тыш ска га гал кі пе ра ба ры саў чан Гер ма на 
Ма лінь ша. Ін шыя мат чы пры нес лі на ступ ныя 
вы ні кі: «Наф тан» — «Тар пе да-Бе лАЗ» — 2:0, 
«Го мель» — «Бел шы на» — 3:1, «Нё ман» — 
«Слуцк» — 0:1, «Дняп ро» — «Ды на ма» (Мінск) 
— 0:1, «Мінск» — «Ды на ма» (Брэст) — 2:0.

2. Чэм пі я нат кра і ны па ха кеі вый шаў 
на фі наль ную пра мую. Пе ра мо гу ў тур ні-
ры між са бой аспрэч ва юць гро дзен скі «Нё-
ман» і мін скае «Юнац тва». Па куль лік у се рыі 
1:1. Тым ча сам мін скае «Ды на ма» пра цяг вае 
зма гац ца за Ку бак над зеі, які ра зы гры ва ец ца 

ся род клу баў, якія не тра пі лі ў се рыю плэй-
оф Кан ты нен таль най ха кей най лі гі. Мін ча не 
па чар зе пе рай гра лі «Сло ван», «Ат лант» і 
«Поўначсталь». Пер шы матч фі наль най се рыі 
з ом скім «Аван гар дам» ад бу дзец ца сён ня на 
«Мінск-Арэ не». Па ча так гуль ні — у 19:00.

3. Спар тыў ны гім наст Дзміт рый Бар ка-
лаў за ва я ваў брон за вы ме даль у прак ты ка-
ван ні на пе ра кла дзі не на эта пе Куб ка све ту, 
які ад быў ся ў ка тар скай До се. Леп шыя вы-
ні кі па ка за лі аме ры ка нец Пол Ру джэ ры і га-
лан дзец Эп ке Зон дэр ланд, пе ра мо жца ў гэ тай 
дыс цып лі не. Вы нік Дзміт рыя стаў леп шым для 
бе ла рус кай збор най на гэ тым эта пе.

4. Тэ ні сіст ка Вік то рыя Аза ран ка за ха ва-
ла за са бой чац вёр тае мес ца ў рэй тын гу 
Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. Пер шы ра док 
зай мае аме ры кан ка Се рэ на Уіль ямс, на дру-
гім — кі та ян ка Лі На, а на трэ цім — Агнэш ка 
Рад вань ска з Поль шчы.

5. У ад бо рач ным тур ні ры чэм пі я на ту Еў-
ро пы па ганд бо ле, які сё ле та пры муць Венг-

рыя і Хар ва тыя, бе ла рус кі па цяр пе лі два па-
ра жэн ні ад збор най Нар ве гіі. У гас цях на шы 
дзяў ча ты са сту пі лі з лі кам 29:33, до ма — 24:32. 
«Кож ная ганд ба ліст ка ад да ла на пля цоў цы ўсе 
сі лы і пра дэ ман стра ва ла, што ў яе вя лі кае сэр-
ца, — пры знаў ся трэ нер на шай збор най То маш 
Ча тэр. — Для да сяг нен ня леп шых вы ні каў трэ ба 
больш пра ца ваць у ка ман дах, больш пра во дзіць 
ву чэб на-трэ ні ро вач ных збо раў і гу ляць з та кі мі 
ка ман да мі, як Нар ве гія». Свае на ступ ныя ад бо-
рач ныя мат чы бе ла рус кі пра вя дуць у чэр ве ні. У 
са пер ні ках — збор ная Ру мы ніі.

Пад рых та ваў Та рас ШЧЫ РЫ
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В суд Молодечненского района Мин-
ской области поступило заявление об 
объявлении умершим Маркова Василия 
Александровича, 26 июня 1957 года 
рождения, уроженца дер. Жоровка Лю-
банского района Минской области, про-
живавшего по адресу: г. Молодечно, ул. 
М. Забейды-Сумицкого, 4-14. Просьба ко 
всем гражданам и юридическим лицам, 
имеющим сведения о данном граждани-
не, сообщить суду в течение двух меся-
цев с момента публикации объявления 
по адресу: г. Молодечно, ул. Партизан-
ская, 5, или по тел.: 774147, 777684. 

ОАО «Белхим» приглашает при-
нять участие в процедуре перегово-
ров по выбору подрядной организации 
для выполнения работ по текущему 
ремонту ограждения Минской базы 
ОАО «Белхим» по адресу: г. Минск, 
ул. Платонова, 18. 

Предложения принимаются до 10.00 
4.04.2014 г. по адресу: г. Минск, ул. Ко-
роля, 34, каб. № 19. Справки по тел.: 
8 017 204 85 17, факс 8 017 204 85 19. 

НЕ СЛО ВА МІ, 
А СПРА ВАЙ

Ся род абра ных дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў — 
5 114 чле наў РГА «Бе лая Русь», што скла дае пры-
клад на чвэрць ад агуль най коль кас ці вы бра ных 
дэ пу та таў, па ве да міў на мес нік стар шы ні РГА «Бе-
лая Русь» Сяр гей ПІ ГА РАЎ пад час су стрэ чы з дэ-
ле га цы яй Гро дзен скай га рад ской ар га ні за цыі аб'-
яд нан ня..

«Уся го ў ме ра пры ем ствах «Бе лай Ру сі» па пад рых-
тоў цы да вы ба раў у мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 27-га 
склі кан ня пры ня лі ўдзел 53 524 чле ны ар га ні за цыі, што 
скла дае 37% ад яе агуль най коль кас ці, — пра ін фар ма ваў 
Сяр гей Пі га раў. — Гэ та той аван гард, які ідзе на пе ра дзе 
на ша га ру ху. І, ві даць, гэ ты аван гард бу дзе га то вы да 
роз ных пе ра ўтва рэн няў».

Пад час су стрэ чы Сяр гей Пі га раў па ве да міў, што «Бе-
лая Русь» ап ты мі за ва ла коль касць сва іх чле наў. «Мы 
змаг лі па зба віц ца ад «ба лас ту» — тых, хто на па пе ры 
лі чыц ца ўдзель ні кам ар га ні за цыі, а на са мой спра ве зволь-
ніў ся, па мёр, з'е хаў на пра цу за мя жу, вый шаў з аб' яд-
нан ня, — па тлу ма чыў Сяр гей Пі га раў. — Ап ты мі за ва ная 
коль касць — гэ та 144 468 удзель ні каў».

Бы ла за кра ну та і тэ ма маг чы май транс фар ма цыі ар-
га ні за цыі. Па сло вах Сяр гея Пі га ра ва, не вы клю ча ец ца, 
што бу дзе ство ра на пар тыя, але і гра мад скае аб' яд нан не 
бу дзе жыць. «Ужо ця пер яс на, што не ўсе чле ны «Бе лай 
Ру сі» га то вы да та го, каб стаць чле на мі пар тыі, — ад зна-
чыў ён. — А пры хіль ні ка мі — ка лі лас ка. Та му, мо жа быць, 
мае сэнс па кі нуць гра мад скае аб' яд нан не».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е  ��

УНА ЧЫ ЗА МА РАЗ КІ 
ДА МІ НУС 7

Пад уплы вам ан ты цык ло наў з бо ку Скан ды наў ска-
га паў вост ра ва іс тот ных апад каў на гэ тым тыд ні не 
прад ба чыц ца, па ве да мі ла рэ дак цыі га лоў ны сі ноп-
тык Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Люд мі ла Па ра шчук.

У аў то рак бу дзе пе ра важ на без апад каў, а мак сі маль-
ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень уся го 2-8 цяп ла. Амаль 
не бу дзе апад каў і ў се ра ду, толь кі ра ні цай і ўдзень па 
паў ноч ным ус хо дзе мес ца мі прой дзе дождж і мок ры снег. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы мі нус 2-7 ма ро зу, удзень — 
плюс 3-8 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе кра і ны да 5-10. 
Чар го вы ан ты цык лон і ад сут насць апад каў праг на зу ец ца 
ў нас і ў чац вер. Уна чы бу дзе пад ма рож ваць ад 0 да мі нус 
5 гра ду саў, удзень тэм пе ра ту ра па вет ра праг на зу ец ца ад 
плюс 7 гра ду саў па паў ноч ным ус хо дзе да 15 цяп ла па 
паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Сі ноп ты кі праг на зу юць, што ў пят ні цу праз тэ ры то-
рыю Бе ла ру сі пач не ру хац ца ма ла ак тыў ны ха лод ны ат-
мас фер ны фронт ад да лё ка га цык ло ну з цэнт рам над 
Ар хан гель скай воб лас цю. Ста не больш воб лач на, але 
апад кі прой дуць толь кі мес ца мі па паў ноч ным ус хо дзе 
кра і ны. Зноў кры ху па ха ла дае. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень ста не толь кі ў ме жах 3-8 цяп ла, па паў днё вым 
за ха дзе — плюс 9-14 гра ду саў, уна чы — ад мі нус 4 гра-
ду саў да 3 цяп ла

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
у су бо ту да нас за ві тае чар го вы ха лод ны скан ды наў скі 
ан ты цык лон. Праг на зу ец ца пе ра важ на без апад каў. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы 2-7 ма ро зу, а ўдзень — плюс 5-10 
гра ду саў, на за ха дзе Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цей 
— да 11-15 цяп ла. А вось у ня дзе лю цяп ло «на крые» ўжо 
ўсю тэ ры то рыю кра і ны.

Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што мі ну лы са ка вік стаў са мым 
цёп лым пер шым ме ся цам вяс ны за апош нія 100 га доў.

Сяр гей КУР КАЧ
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БА ТЭ СТАР ТУЕ З ПА РА ЖЭН НЯБА ТЭ СТАР ТУЕ З ПА РА ЖЭН НЯ

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Бе ла русь зна хо дзіц ца ва ўмо вах, па-

доб ных да тых, у якіх раз ві ва лі ся Япо нія, 
Паўд нё вая Ка рэя, Сін га пур. Мы не ба га тыя 
на пры род ныя рэ сур сы, за тое ма ем ма гут-
ны ін тэ ле кту аль ны па тэн цы ял, тал ко вых 
спе цы я ліс таў. Ад нак па куль у на шай кра і не, 
як бы вас не па крыў дзіць, ня ма пры кмет ных 
да сяг нен няў ні ў ад ным з вы со ка тэх на ла гіч-
ных на прам каў», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. Ён 
так са ма пад крэс ліў: «Да сяг нен ні, пра якія 
вы ўвесь час ка жа це ў СМІ (на прык лад, су-
пер кам п'ю тар, спа да рож нік, ле кі ад ра ку, 
транс ген ныя ко зы, цэнтр кле тач ных тэх на-
ло гій) — гэ та на ва цыі ў маш та бе на шай 
кра і ны важ ныя, не спра ча ю ся, але да лё ка 
не вы ні кі су свет на га ўзроў ню». «Я маю на 
ўва зе пра рыў ныя на прам кі, ма я кі, на якія 
мы па він ны ары ен та вац ца, іду чы на пе рад», 
— удак лад ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Тое, чым ця пер зай ма юц ца Ака дэ мія 
на вук і ін шыя на ву ко выя ар га ні за цыі кра-
і ны, ка рыс на, але дроб на, рэ ва лю цый ных 
ад крыц цяў і рас пра цо вак ня ма, пе ра ка-
на ны кі раў нік дзяр жа вы. «Я га то вы да 
лю бых, на ват рэ ва лю цый ных ра шэн няў. 
Сён ня трэ ба не толь кі раз віц цё, па трэ бен 
пра рыў, ха ця б па не каль кіх на прам ках», — 
пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ся род га лоў ных праб лем, якія тар мо зяць 
раз віц цё на ву ко вай сфе ры ў Бе ла ру сі, экс-
пер ты на зы ва юць ніз кую на ву ка ё міс тасць 
ВУП і па дзен не прэ сты жу кар' е ры на ву коў-
ца. У су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт ад зна чыў, 
што са праў ды вы дат кі ад ВУП на на ву ку 
ў Бе ла ру сі ні жэй шыя, чым у кра і нах-лі да-
рах на ву ко ва-тэх ніч на га пра грэ су. Ад нак, 
як рас тлу ма чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, за 
мя жой іль ві ную до лю вы дат каў на на ву ку 
скла да юць не бюд жэт ныя гро шы, а срод кі 
кар па ра цый і фір маў, на ўпрост за ці каў ле ных 
у вы ні ках да сле да ван няў. «У нас жа та кія 
кры ні цы фі нан са ван ня вы ка рыс тоў ва юц ца 
не да стат ко ва, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа-
вы. — У Бе ла ру сі до ля іна ва цый на ак тыў ных 
прад пры ем стваў скла дае ка ля 26%, у кра і-
нах Еў ра са ю за яна да хо дзіць да 80%».

Пры гэ тым Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на-
ву ка тры ма ец ца за кошт на ву коў цаў ста-
рэй ша га па ка лен ня, а пра цэс уз наў лен ня 
на ву ко вых кад раў не ўза ба ве мо жа да сяг-
нуць кры тыч на га пунк та. Пра гэ тыя і ін шыя 
вост рыя праб ле мы, якія пе ра шка джа юць 
бе ла рус кай на ву цы па спя хо ва раз ві вац ца, 
і іш ла раз мо ва на на ра дзе.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў лі ку пы тан няў, 
што раз гля да лі ся, пра па на ваў аб мер ка ваць, 
ці ра цы я наль ная іс ну ю чая сіс тэ ма кі ра ван-
ня на ву кай для та кой дзяр жа вы, як Бе ла-

русь, і як рэ фар ма ваць сіс тэ му на ву ко вых 
ар га ні за цый. Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, што, 
га во ра чы аб рэ фор ме, ён мае на ўва зе пра-
цэс удас ка на лен ня, а не лом кі. «Усё трэ ба 
ра біць, грун ту ю чы ся на во пы це па пя рэд ніх 
па ка лен няў, і вы ка рыс тоў ваць па мак сі му ме 
тое, што да нас зроб ле на, браць леп шае і 
ўдас ка наль ваць тое, што нам трэ ба», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На на ра дзе так са ма аб мяр коў ва ла ся, 
якія фун да мен таль ныя да сле да ван ні па-
трэб ны і для ча го, якіх вы ні каў мо жа ча каць 
ад іх кра і на. Ад но з са мых клю ча вых фун-
да мен таль ных пы тан няў, на дум ку Прэ зі-
дэн та, — як ства рыць сіс тэ му эка на міч ных 
сты му лаў, якія да зво ляць не ад мі ніст ра цый-
ны мі ме та да мі вы ра шыць за да чу ўка ра-
нен ня на ву ко вых вы ні каў у вы твор часць?

У На цы я наль най ака дэ міі на вук, дзе 
пра хо дзі ла на ра да, на вы ста ве бы ло прад-
стаў ле на больш за 200 на ву ко вых рас пра-
цо вак па са мых пра рыў ных на прам ках. У 
іх лі ку рас пра цоў кі ў кас міч най га лі не, у 
сфе рах бія тэх на ло гій, фар ма цэў ты кі, ме-
ды цы ны, хі міі, сель скай гас па дар кі.

Прэзідэнт на ве даў экс па зі цыю, азна ё-
міў ся з рас пра цоў ка мі Бе ла рус кай кас міч-
най сіс тэ мы дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня 
зям лі, з ноу-хау ў га лі не но вых ма тэ ры я-
лаў, вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час цяў.

МА ГУТ НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ — 
НА КА РЫСЦЬ КРА І НЕ
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