
2 КРАСАВІКА  2014 г. СЕРАДА Кошт 1800 рублёў№ 60  (27670)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

4

Долар ЗША    9890,00
Еўра 13640,00
Рас. руб. 282,50
Укр. грыўня 867,54

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 2.04.2014 г. 

244,2 тыс. 
гра ма дзян (сем' яў) зна хо-
дзіц ца на ўлі ку ма ю чых па-
трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё-
вых умоў у Мін ску на ка нец 
2013 го да. Гэ та на 15,1 тыс. 
менш, чым на ка нец 2012-га. 
З агуль най коль кас ці тых, 
хто ста іць на ўлі ку ма ю-
чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, 104,4 тыс. 
— ма ла дыя сем'і (42,7%), 
3,7 тыс. — шмат дзет ныя 
сем'і (1,5%), 2,2 тыс. — гра-
ма дзя не, якія ма юць пра ва 
на атры ман не жы лых па-
мяш кан няў са цы яль на га 
ка ры стан ня (0,9%). На ка-
нец 2013 го да 84,2 тыс. гра-
ма дзян (сем' яў), ці 34,5%, 
ста яць на ўлі ку 10 га доў і 
больш. З агуль най коль кас-
ці тых, хто ста іць на ўлі ку 
ма ю чых па трэ бу ў па ляп-
шэн ні жыл лё вых умоў, 31,8 
тыс. (13%) пра жы ва юць у 
ін тэр на тах, 8,8 тыс. (3,6%) 
— у ква тэ рах, за ня тых не-
каль кі мі най маль ні ка мі, 0,1 
тыс. — у да мах, пры зна ных 
не пры дат ны мі для пра жы-
ван ня.
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Другое жыццё  
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паціснуць рукі?

Аляк сандр Мар за люк за хоў вае па мяць 
аб сва іх ге ра іч ных зем ля ках.

Каб пом ні ліКаб пом ні лі  ��

У СПІСАХ НЕ ЗНАЧАЦЦА...
На стаў нік з крас на поль скай вёс кі Ле ні на 

вяр тае з не быц ця ім ёны сва іх за слу жа ных зем ля коў
Крас на поль шчы на да ла све ту 7 Ге ро яў Са вец ка га Са ю за і 6 — Са цы я ліс тыч-
най Пра цы, зна ка мі та га бе ла рус ка га паэ та Аляк сея Пы сі на і пісь мен ні ка Анд-
рэя Мрыя, вя до ма га вы на ход ні ка ў га лі не ме та лур гіі Мі ха і ла Ку ра ка, спя вач ку 
Ма рыю Па хо мен ку. Гэ ты спіс мож на па доў жыць ін шы мі ім ёна мі дзея чаў 
куль ту ры, на ву кі, лі та ра ту ры. Але на ват і та ды ён не бу дзе поў ным. Мяс цо вы 
края знаў ца і гіс то рык Аляк сандр Мар за люк шмат ча го ро біць дзе ля та го, каб 
па поў ніць яго но вы мі ім ёна мі, які мі так са ма змо жа га на рыц ца ра ён.

ЧАС АВІЯ ТА РАЎ
— Вя ліз ны ўклад у на пі сан не 

гіс то рыі на ша га краю ад ста ра-
жыт ных ча соў да су час ных дзён 
унёс мой ка ле га, з якім мне па-
шчас ці ла пра ца ваць, — Ле а нід 
Ла ба ноў скі, — ка жа Аляк сандр 
Мар за люк. — На жаль, гэ ты цу-
доў ны ча ла век ужо пай шоў з 
жыц ця. Ён на пі саў 17 кніг, ку ды 
ўвай шлі і не ка то рыя мае да сле-
да ван ні. Ва ен ная тэ ма асаб лі ва 
мне бліз кая. Толь кі з ад ной вёс кі 
Ле ні на (у мі ну лым Гні лі ца), дзе я 
жы ву і пра цую, на фран тах Вя лі-
кай Ай чын най ва я ва ла не менш 
за 7 лёт чы каў. Ся род іх Сця пан 
Ша вя лёў, Іо сіф Шкур дзін, Фё дар 
Пя сец кі, Якаў Крам зу-
коў і ін шыя. 4 4

На ву ка для ўсіхНа ву ка для ўсіх  ��

ДЫС ТАН ЦЫЙ НАЯ 
АДУ КА ЦЫЯ: 

АД ФАН ТА ЗІІ ДА РЭ ЧА ІС НАС ЦІ
Ці мо жа дыс тан цый нае на ву чан не да ваць паў на вар тас ную пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў? Ці са дзей ні чае атры ман не ве даў на ад лег лас ці са цы я лі за цыі 
асоб з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі? На якой сту пе ні зна хо дзіц ца раз віц цё 
та кой аду ка цыі ў Бе ла ру сі і якія яна мае перс пек ты вы? Пра гэ та на ву коў-
цы, пе да го гі і баць кі раз маў ля лі пад час «круг ла га ста ла», пры све ча на га 
дыс тан цый на му на ву чан ню мо ла дзі з па ру шэн ня мі апор на-ру халь на га 
апа ра та. Дыс ку сія па між удзель ні ка мі раз га рэ ла ся не на жарт...

КА РЫСЦЬ ЦІ ШКО ДА?
Зрэш ты, гу тар ка не аб мя жоў ва ла ся толь кі на ву чан нем асоб з фі зіч най ці ін тэ-

ле кту аль най не да стат ко вас цю, а да ты чы ла ся дыс тан цый най аду ка цыі для ўсіх. 
Пе ра ва гі та ко га на ву чан ня, на дум ку ме та дыс та Мінск ага га рад ско га ін сты ту та 
раз віц ця аду ка цыі Але ны ЕМЯЛЬ Я НА ВАЙ, за клю ча юц ца ў па вы шэн ні ма ты ва цыі 
да ву чо бы (бо пра ца ідзе не па срэд на з кам п'ю та рам, што заў сё ды ці ка ва дзе цям), 
а зна чыць, і эфек тыў нас ці і якас ці на ву чаль на га пра цэ су.

Але, як лі чыць за гад чы ца сек та ра на ву ко ва-ме та дыч на га за бес пя чэн-
ня пра фе сій най аду ка цыі асоб з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця 
Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі Але на ФА ЛЕ ВІЧ, ад на 
з праб лем дыс тан цый на га на ву чан ня і за клю ча ец ца ў гэ тай са май ма ты ва-
цыі.

— У якас ці экс пе ры мен та мы шу ка лі дзя цей у Гро дзен скай воб лас ці. Да кож-
на га лі та раль на па гру ка лі ся ў дзве ры і не знай шлі ні вод на га ча ла ве ка, які б ха-
цеў дыс тан цый на ву чыц ца, на прык лад, на апе ра та ра ЭВМ. Баць кі хо чуць, каб да 
дзі ця ці пры хо дзіў вы клад чык і кан так та ваў з ім не па срэд на, бо яно і так 
іза ля ва нае ад гра мад ства.

Па ля вы ла гер «Нач ныя жы ха ры ля Соў», які што год 
пра хо дзіць на ўскрай ку ба ло та-за каз ні ка «Дзі кое», 
сё ле та па чы наў ся на Са ра кі — на род нае свя та ча кан-
ня пту шак. Яго ўдзель ні кі ста лі між воль ны мі свед ка мі 
вяр тан ня з вы раю на шых кры ла тых су се дзяў. 

На ва чах пры ро да лю баў зям ля быц цам пра чы на-
ла ся. Яе абу джа ла друж нае пту шы нае шмат га лос се 
з пра ніз лі вы мі жу раў лі ны мі клі ка мі, ра дас ны мі спрэч-
ка мі драз доў, звон кі мі спе ва мі шпа коў і жа ва ран каў, 
ві таль най пес няй гу сі ных шну роў з пад ня бес ся. А ча го 
вар ты быў хва лю ю чы мо мант бус лі на га вяр тан ня, ка лі 

птуш ка зра бі ла пі ру эт над сва ім гняз доў ем і на поў ні ла 
на ва кол ле моц ным і ра дас ным клё ка там: я вяр ну ла-
ся! Не здар ма ка жуць, што ў гэ ты дзень вяр та юц ца 
со рак вы ра яў.

На ват са мо ба ло та Дзі кое з яго пас ля зі мо вай ад-
на ко лер нас цю ўжо не зда ва ла ся гэт кім не пры вет ным, 
дзі кім, глу хім. Днём ра ней яно бы ло сці ша ным і маўк-
лі вым, а ця пер га ма ні ла і спя ва ла.

Гэ ты імк лі вы на ды ход вяс ны за спеў удзель ні каў 
ла ге ра не з пус ты мі ру ка мі: пту шак ужо ча ка лі не-
каль кі га то вых ха так, па доб ных на шпа коў ні, іш ла 

бой кая ра бо та над но вы мі драў ля ны мі кан струк цы я-
мі. Гас па да ра мі не звы чай ных но ва бу доў ляў па він ны 
стаць со вы і сы чы кі. Ства рэн не но вых до мі каў і пля-
цо вак для гнез да ван ня са ві ных ві даў як раз і з'яў ля-
ла ся ад ным з пра грам ных ме ра пры ем стваў ла ге ра 
«Нач ныя жы ха ры ля Соў». Не да вя ло ся су ма ваць 
ма ла до му ар ні то ла гу Дзя ні су КІ ЦЕ ЛЮ (на фо та здым-
ку), для яко га вы ву чэн не соў з'яў ля ец ца ці не асноў-
ным за ня ткам жыц ця. Ён ла дзіў май стар-кла сы па 
раз веш ван ні до мі каў, пра во дзіў лек то рыі і 
ва дзіў гру пы па ба лот ных да ро гах.

МІК РА РА ЁН МІК РА РА ЁН 
«СА ВІ НЫ»«СА ВІ НЫ»

26 са ка ві ка на бор це кас міч-
на га ка раб ля «Са юз» ра сій скі 
кас ма наўт Алег Ар цем' еў ад-
пра віў ся ў кос мас... Не мно-
гія ве да юць, што баць кі кас-
ма на ўта жы вуць у Ві цеб ску. І 
ў гэ тай баць коў скай ква тэ ры 
Алег Гер ма на віч бы вае не-
каль кі ра зоў на год. Са мае 
дзіў нае, што ква тэ ра тая — у 
до ме на ву лі цы Ці то ва, а імя 
баць кі Але га — Гер ман, як у 
кас ма на ўта Ці то ва.
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» лі-
та раль на на пра сіў ся ў гос ці 
да Ар цем' е вых-ста рэй шых. 
Вель мі сім ва ліч на, што ме-
на ві та ў той дзень споў ні ла-
ся 44 га ды, як яны ўсту пі лі ў 
шлюб. З чым і він шу ем!

Па зна ё мі лі ся на свя та рэ ва лю цыі
Жур на лісц кая ўда ча ўсміх ну ла ся ў той дзень аў та ру гэ тых рад-

коў. Як знай сці ў аб лас ным цэнт ры баць коў кас ма на ўта? А мо жа, 
лю дзей у Ві цеб ску з та кім проз ві шчам шмат? Не каль кі хві лін — і 
апе ра тар служ бы «109» да ла па жа да ны тэ ле фон. Пад няў 
труб ку муж чы на.

ПА ЛЁТ — 
НАР МАЛЬ НЫ

Баць кі кас ма на ўта жы вуць у Ві цеб ску

Ідзём у госціІдзём у госці  ��

На шы гро шыНа шы гро шы  ��

Зар пла ты 
бюд жэт ні каў 
пад рас туць

З 1 кра са ві ка і з 1 мая гэ та-
га го да па вы ша ец ца та рыф-
ная стаў ка пер ша га раз ра ду.

Та рыф ная стаў ка пер ша-
га раз ра ду — гэ та па чат ко вая 
кроп ка, ад якой вы лі ча ец ца па-
мер за ра бот най пла ты кож на га 
раз ра ду. Для апла ты пра цы ра-
бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый 
і ін шых ар га ні за цый, якія атрым-
лі ва юць суб сі дыі, ра бот ні кі якіх 
пры раў на ва ны па апла це пра цы 
да ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні-
за цый, та рыф ная стаў ка пер ша-
га раз ра ду з 1 кра са ві ка гэ та га 
го да ўста ноў ле на ў па ме ры 262 
ты сяч руб лёў, з 1 мая — у па ме-
ры 275 ты сяч руб лёў.

Па вы шэн не та рыф най стаў кі 
пер ша га раз ра ду да зво ліць, па 
сло вах спе цы я ліс таў, у пэў най 
сту пе ні па вя лі чыць за ра бот ную 
пла ту ра бот ні каў бюд жэт най сфе-
ры. Па вя лі чац ца так са ма па ме ры 
дзяр жаў ных сты пен дый сту дэн-
там і ін шыя вы пла ты, па ме ры якіх 
за ле жаць ад па ме ру та рыф най 
стаў кі пер ша га раз ра ду.

Свят ла на БУСЬ КО.

СУВЯЗІ, 
ПРАВЕРАНЫЯ ЧАСАМ

Пры ві тан не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
да Дня яд нан ня Бе ла ру сі і Ра сіі

ДА РА ГІЯ БЕ ЛА РУ СЫ І РА СІ Я НЕ!
Дзень яд нан ня — свя та, сім ва лі зу ю чае для Бе ла ру сі і Ра сіі агуль-

ны цы ві лі за ва ны вы бар, су вязь гіс то рыі, су час нас ці і бу ду чы ні. Гіс то-
рыі — та му што на шы на ро ды зма цоў ва юць ве ка выя ву зы друж бы і 
ўза е ма да па мо гі. Су час нас ці — та му што ме на ві та ў на вей шы час, на 
пе ра ло ме 90-х га доў, на шы кра і ны пры ня лі ра шэн не аб' яд наць на ма-
ган ні для да лей ша га су мес на га раз віц ця. Бу ду чы ні — та му што са юз-
нае бу даў ніц тва на цэ ле на на да сяг нен не са цы яль на га і эка на міч на га 
пра грэ су, за бес пя чэн не рос ту даб ра бы ту бе ла ру саў і ра сі ян.

У гэ тым го дзе спаў ня ец ца 15 га доў з дня пад пі сан ня Да га во ра аб ства-
рэн ні Са юз най дзяр жа вы. За мі ну лы пе ры яд сфар мі ра ва на да га вор на-пра-
ва вая ба за су пра цоў ніц тва, якая дае маг чы масць плён на пра ца ваць прак-
тыч на ва ўсіх га лі нах. Ство ра ны ўмо вы для рэа лі за цыі прын цы пу роў на сці 
са цы яль на-эка на міч ных пра воў гра ма дзян дзвюх дзяр жаў. Сіс тэм нае бе ла-
рус ка-ра сій скае ўза е ма дзе ян не ў га лі не знеш няй і аба рон най па лі ты кі ста ла 
за ло гам ста біль нас ці як у рэ гі я наль ным, так і ў су свет ным маш та бе.

Са юз ная дзяр жа ва па пра ве з'яў ля ец ца пры кла дам і ас но вай аб' яд-
наль ных пра цэ саў на пост са вец кай пра сто ры. Ня прос тыя рэа ліі сён няш-
ня га дня ста вяць пе рад на мі маш таб ныя за да чы да лей шай ін тэ гра цыі. І 
на ша мэ та — зра біць усё, каб Са юз ная дзяр жа ва, Мыт ны са юз, Адзі ная 
эка на міч ная пра сто ра, а ў перс пек ты ве і Еў ра зій скі эка на міч ны са юз не 
дуб лі ра ва лі, а да паў ня лі адзін ад на го, рэ аль на і бач на ўва саб ля ю чы ў 
жыц цё пе ра ва гі роз ных форм усе ба ко ва га су пра цоў ніц тва.

У хут кім ча се мы бу дзем ад зна чаць свя шчэн ную для Бе ла ру сі да ту — 
70-год дзе вы зва лен ня ад фа шысц кіх за хоп ні каў. На ша кра і на, стра ціў-
шая ў по лы мі Дру гой су свет най вай ны кож на га трэ ця га, але не стаў шая 
на ка ле ні, як ні хто ін шы, цэ ніць і ра зу мее важ насць мір на га раз віц ця для 
даб ра бы ту свай го на ро да і ўся го ча ла вец тва. У той вай не бе ла ру сы і 
ра сі я не ра зам з ін шы мі брац кі мі на ро да мі, здзейс ніў шы бяс пры клад ны 
подз віг на фрон це і ў ты ле, ней ма вер най ца ной атры ма лі вя лі кую Пе ра-
мо гу. І сён ня, свя та ша ну ю чы за па вет па ка лен ня пе ра мож цаў, мы ра зам 
пра цу ем і ства ра ем, за бяс печ ва ю чы па сту паль нае раз віц цё на шых эка-
но мік, да стой ныя жыц цё выя стан дар ты для ўсіх гра ма дзян.

Бе ла рус ка-ра сій скія ад но сі ны прай шлі вы пра ба ван не ча сам, пра-
вер ку на кру тых па ва ро тах гіс то рыі. Раў на праўе, уза е ма па ва га, друж-
ба і ўлік ін та рэ саў адзін ад на го — вось тыя ас но ва твор ныя прын цы пы, 
на якіх бу ду ец ца двух ба ко вае доў га тэр мі но вае су пра цоў ніц тва.

На шым ад но сі нам — ума цоў вац ца і раз ві вац ца!
Да ра гія сяб ры!
Зда роўя, даб ра бы ту і ўпэў не нас ці ў заўт раш нім дні вам, ва шым 

род ным і бліз кім.
Мі ру і пра цві тан ня на шым кра і нам і на ро дам!

Стар шы ня Вы шэй ша га Дзяр жаў на га Са ве та
Са юз най дзяр жа вы,

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Алег Ар цем' еў.

«ГАЗП РАМ» ПА ВЫ СІЎ ЦА НУ 
НА ГАЗ ДЛЯ УКРА І НЫ

Ца на на ра сій скі газ для Укра і ны з 1 кра са ві ка скла-
дзе $ 385,5 за 1 тыс. ку ба мет раў. Пра гэ та жур на ліс там 
за явіў кі раў нік «Газп ра ма» Аляк сей Мі лер. Па вод ле слоў 
Мі ле ра, ад на ча со ва з дру го га квар та ла па вя ліч ва ец ца 
стаў ка тран зі ту ра сій ска га га зу па тэ ры то рыі Укра і ны. Яе рост скла дзе 10%, як і пра ду-
гле джа на фор му лай раз лі ку ў кант рак це на тран зіт ад 2009 го да з улі кам ца ны на газ. 
Мі лер пад крэс ліў, што «Газп рам» бу дзе пла ціць па вы ша ны та рыф за тран зіт і цал кам 
вы кон ваць свае кант ракт ныя аба вя за цель ствы.

КОЛЬ КІ АГА РОД НІ НЫ І СА ДА ВІ НЫ ТРЭ БА З'Я ДАЦЬ, 
КАБ БЫЦЬ ЗДА РО ВЫМ?

Ра цы ён, ба га ты на ага род ні ну і са да ві ну, зні жае па каз чы кі ішэ міч най хва ро бы сэр ца, 
асаб лі ва ў жан чын, пі ша Medіcal Express. Пры гэ тым важ на тое, што ча ла век есць ва ўзрос-
це 20 га доў. Спе цы я ліс ты пра ана лі за ва лі ра цы ён 2648 ча ла век у ма ла до сці і на яў насць 
каль цы е вых ад кла дан няў у ка ра нар ных ар тэ ры ях у ся рэд нім уз рос це. Вы нік: ма ла дыя 
жан чы ны, якія спа жы ва юць ка ля 8 пор цый са да ві ны і ага род ні ны ў дзень, на 40% ра дзей 
ме лі ад кла ды ў ар тэ ры ях праз 20 га доў у па раў на нні з жан чы на мі, якія спа жы ва лі толь кі 3 
пор цыі ў дзень. А вось ана ла гіч ная су вязь у да чы нен ні да муж чын не пра ца ва ла. У сваю 
чар гу, спе цы я ліс ты Уні вер сі тэц ка га ка ле джа Лон да на за клі ка юць змя ніць афі цый ныя 
рэ ка мен да цыі СА АЗ у да чы нен ні да пра віль на га хар ча ван ня. На іх дум ку, у дзень трэ ба 
з'я даць 10 пор цый са да ві ны і ага род ні ны. Па куль жа дзей ні чае нор ма ў 5 пор цый, рас-
па вя дае The Telegraph. У цэ лым ага род ні на больш ка рыс ная за са да ві ну ў ча ты ры ра зы. 
Кож ная пор цыя ага род ні ны зні жае ры зы ку смер ці на 16%, а кож ная пор цыя са да ві ны — на 

4%. Лю дзі, якія спа жы ва юць мі ні мум 7 пор цый у дзень, 
на 42% ра дзей па мі ра юць ад лю бой пры чы ны ра ней за 
тэр мін. Так са ма на ву коў цы вы свет лі лі: кан сер ва ва ная і 
за ма ро жа ная са да ві на па вы шае ры зы ку смер ці на 17%, 
а со к не па ляп шае стан зда роўя на огул. У цэ лым мак сі-
маль нае спа жы ван не са да ві ны і ага род ні ны (10 пор цый) 
зні жае ры зы ку смер ці ад ра ку на 25%, а ры зы ку смер ці 
ад хва ро бы сэр ца — на 31%.

У ІН ТА РЭ САХ ДЗЯР ЖА ВЫ 
І СА ЮЗ НІ КА

Бе ла русь у лю бой сі ту а цыі бу дзе з Ра сі яй
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з на мес ні кам стар шы ні ўра да Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, стар шы нёй Ва ен на-пра мыс ло вай ка мі сіі пры ўра дзе 
РФ Дзміт ры ем Ра го зі ным

Па цвер дзіў шы, што Ра сія за ці каў ле на раз ві ваць су пра цоў ніц тва 
з Бе ла рус сю ў ва ен на-пра мыс ло вым комп лек се, Дзміт рый Ра го зін 
пад крэс ліў, што мэ та яго пры ез ду — па гля дзець, што яшчэ мож на 
зра біць у су пра цоў ніц тве ў сфе ры ВПК з улі кам но вай сі ту а цыі ва 
Укра і не, па ве дам ляе Бел ТА.

«У нас шэ раг дзяр жаў ных пы тан няў. На пэў на, ёсць ней кія праб ле мы 
ў гэ тым пла не. Мож на ска заць, што тая сі ту а цыя, якая склад ва ец ца 
ва кол нас, бу дзем шчы ры мі, не вель мі нам па да ба ец ца»,— ска заў на 
па чат ку су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка. «У гэ тым пла не мы дак лад на 
за яві лі пра тое, што нам трэ ба быць блі жэй адно да аднаго. І ў лю бой 
сі ту а цыі мы бу дзем з Ра сі яй... Трэ ба спы ніць уся ля кія ін сі ну а цыі на 
гэ тую тэ му», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў па ра лель, ка лі аме ры кан цы, на прык лад, 
«раз бам бі лі Ірак і пас ля гэ тай бам бёж кі ўсе ра зу ме лі, што гэ та ня пра віль-
на, не спра вяд лі ва, але яны ад на знач на ста лі на бок са юз ні каў». «А ча му 
мы па він ны зай маць ін шую па зі цыю, ка лі ў нас са юз нік Ра сія, і та кі адзі ны 
са юз нік? Вось і ўся ло гі ка», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, ёсць і ін шыя фак та ры. «Та му мы дзей ні ча ем, 
зы хо дзя чы з сі ту а цыі, зы хо дзя чы са ста но ві шча, у ін та рэ сах на шай 
дзяр жа вы і ў ін та рэ сах на ша га адзі на га стра тэ гіч на га та ко га кштал ту 
са юз ні ка», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«У су вя зі з гэ тым мы так са ма гэ та не ўтой ва ем, што вель мі ін тэн сіў-
на раз ві ва ем су пра цоў ніц тва ў ва ен на-тэх ніч най сфе ры, — пра цяг нуў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Мы ма дэр ні зу ем свой ВПК, спра бу ем вы ра біць 
но вую пра дук цыю на на шых прад пры ем ствах. Але па коль кі гэ та не каль кі 
дзя сят каў вы со ка тэх на ла гіч ных прад пры ем стваў, мы ра зу ме ем, што, 
ка лі бу дзем цес на звя за ны з ра сій скім ВПК, ра сій скі мі прад пры ем ства мі, 
то больш эфек тыў на пра вя дзём гэ тую ма дэр ні за цыю». І са мае га лоў нае, 
як лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка, «гэ тая пра дук цыя бу дзе за па тра ба ва на 
з-за сва ёй спе цы фі кі, перш за ўсё, у на шай Ра сіі».

ПА КУП НІ КІ 
ВА ЛЮ ТЫ 
ВА УКРА І НЕ 
ЗА ПЛА ЦЯЦЬ 
ПЕН СІЙ НЫ ЗБОР

Ва Укра і не ўвя лі аба вяз-
ко вы пен сій ны збор пры 
апе ра цы ях па на быц ці ва-
лю ты ў на яў най і без на яў-
най фор ме. Стаў ка збо ру, 
згод на з за ко нам аб па пя-
рэ джан ні фі нан са вай ка та-
стро фы, скла дае 0,5%, па-
ве дам ляе УНІ АН. Ар га ні за-
цыю і кант роль за ўпла тай 
збо ру па ві нен за бяс пе чыць 
Нац банк Укра і ны. Укра ін скі 
ўрад у апош нія тыд ні на-
ма га ец ца вы ра шыць дзве 
па ра лель ныя за да чы: па-
збег нуць стра ты ва лют ных 
рэ зер ваў і па поў ніць Пен-
сій ны фонд. Курс до ла ра 
пад рос і да сяг нуў 11 грыў-
няў, што па вы сі ла по пыт 
на ва лю ту.

Дэпутат — 
жаночая 
пасада?


