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Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
прэм' ер-мі ністр:

«У лі ку най важ ней шых 
пры яры тэ таў знеш не-
эка на міч най стра тэ-
гіі Бе ла ру сі — вы хад на 
но выя рын кі, ства рэн не 
су мес ных прад пры ем-
стваў з парт нё ра мі для 
ўза е ма вы гад на га аб ме ну 
тэх на ло гі я мі і ноу-хау. 
Ды на міч ныя тэм пы рос-
ту экс пар ту з'яў ля юц ца 
най леп шым па каз чы кам 
кан ку рэн та здоль нас ці 
кам па ній. Ня прос тая 
сі ту а цыя на знеш ніх 
рын ках не спры яе хут-
ка му рос ту экс пар ту, 
але, пра цу ю чы з унут ра-
ны мі рэ зер ва мі, па вы ша-
ю чы якасць пра дук цыі, 
ука ра ня ю чы леп шыя 
су свет ныя прак ты кі ў 
кі ра ван не, мож на і не-
аб ход на пе ра ма гаць у 
кан ку рэнт най ба раць бе 
і вы хо дзіць на мэ та выя 
ру бя жы».
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ра ман ДА ПІ РА, на мес нік 
стар шы ні ЦК Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду-
ка цыі і на ву кі:

«Звяз ду» чы таю яшчэ са 
школь ных га доў, ка лі вы бі раў 
для ся бе аў та ры тэт ныя бе ла рус-
ка моў ныя вы дан ні. З та го ча су 
яна ста ла для мя не заў сёд ным 
спа да рож ні кам. Звы чай на чы таю 
га зе ты ў да ро зе, та му «Звяз да» 
са мною ў лю бой ка ман дзі роў цы. 
Сён ня да во лі ма ла га зет, якія ці-
ка ва чы таць праз ты дзень ці ме-
сяц пас ля іх вы ха ду ў свет. Са 
«Звяз дой» сі ту а цыя ін шая. Яе ма-
тэ ры я лы, асаб лі ва ана лі тыч ныя, 
гіс та рыч ныя, лі та ра ту раз наў чыя, 
куль ту ра ла гіч ныя, з ча сам ста но-
вяц ца яшчэ больш каш тоў ны мі.

Ця пер ме на ві та па «Звяз дзе» 
звя раю шля хі раз віц ця ай чын най 
аду ка цыі і на ву кі. Больш ін фар-
ма ва на га ў гэ тым кі рун ку вы дан-
ня ў ай чын най ін фа рма цый най 
пра сто ры прос та ня ма. Заў сё ды 
дак лад на, аб' ек тыў на і аў та ры-
тэт на. «Звяз да» да во лі час та 
звяр та ец ца да праф са юз най тэ-
ма ты кі, якая па да ец ца гра мат на 
і пра фе сій на.

Вель мі ці ка ва рас па вя дае вы-
дан не пра ай чын ныя прад пры-
ем ствы. Жур на ліс там уда ец ца 
ўзняц ца над рам ка мі жан ру рэ-
клам ных ма тэ ры я лаў і рас па вес ці 
пра на дзён ныя тур бо ты і за ва ё-
вы на шых вы твор цаў. Зда ра ец ца, 
што ме на ві та на ста рон ках «Звяз-
ды» да вед ва еш ся пра на він кі пра-
дук цыі хут чэй, чым яны з'яў ля юц-
ца на па лі цах на шых крам.

Пуб лі ка цыі на гіс та рыч ную і 
края знаў чую тэ ма ты ку заў сё ды 
да да юць неш та но вае да ўжо вя-
до ма га, та му ме на ві та яны ста но-
вяц ца доб рым да дат кам да гіс та-
рыч ных вы дан няў.

«Чыр вон ка» ра дуе юна чы мі 
га ла са мі бу ду чых жур на ліс таў, 
на ві на мі з уста ноў аду ка цыі, не-
тры ві яль ным па ды хо дам да ма-
ла дзёж ных праб лем. Са цы яль ная 
скі ра ва насць ма ла дзёж на га да-
дат ку на дае аў та ры тэт вы дан ню 
ся род лі да раў ма ла дзёж ных ар-
га ні за цый, у тым лі ку і праф са-
юз ных.

Пры ем на ба чыць на ста рон ках 
«Звяз ды» ма тэ ры я лы пра на він кі 
бе ла рус ка га кні га вы дан ня, у тым 
лі ку і Вы да вец ка га до ма «Звяз-
да». Гэ та асаб лі ва важ на для чы-
та чоў з тых рэ гі ё наў, дзе наш кні-
га ган даль прад стаў ле ны над звы-
чай сціп ла. Для мно гіх чы та чоў 
звяз доў скі «Экс ліб рыс» — фак-
тыч на адзі ны кніж ны на ві га тар.

Зы чу «Звяз дзе» ўдзяч ных чы-
та чоў, асаб лі ва ся род мо ла дзі, 
якой вель мі не ха пае ак ту аль на-
га і ка рыс на га чыт ва.

За пі са ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

«БО ГА ЗЕ ТУ ЦІ КА ВА ЧЫ ТАЦЬ
 І ПРАЗ МЕ СЯЦ»

Па сут нас ці спра выПа сут нас ці спра вы  ��

 шу ка лі ка рэс пан дэн ты «Звяз ды»

Спе цы фіч насць рын ка вых ад но-
сін у тым, што на лю бое «ха чу» 
амаль заў сё ды зной дзец ца чы-
ёсь ці «ка лі лас ка». Ні чо га, зра-

зу ме ла, дрэн на га тут ня ма 
— звы чай ны ба ланс по пы-
ту і пра па но вы. Ад нак па між 
пер шым і дру гім аба вяз ко ва 
фі гу руе «па срэд нік» — гро-
шы. І ме на ві та іх — вы ключ-
на аб ме жа ва ная коль касць. 
Ад ад на го толь кі «ха чу» гро-
шай больш не ста не. Гру ба 
ка жу чы, яны па дзя ля юц ца 
на дзве гру пы: свае, за роб-
ле ныя, і чу жыя, якія хо дзяць 

не дзе по бач, але вам не на ле-
жаць. Га лоў нае, у іх не 
за блы тац ца...

ВЫЙ СЦЕ 
З «КРЭ ДЫТ НАЙ 

БАГ НЫ»

Ар га ні за та рам, удзель ні кам і гас цям
Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю 

на цы я наль ных куль тур
Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на ві таю ар га ні за та раў, удзель ні каў і гас-

цей Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных 
куль тур.

За мно гія ста год дзі на бе ла рус кіх зем лях сфар-
мі ра ваў ся ўні каль ны ха рак тар эт на куль тур на га су-
сед ства роз ных на ро даў.

Сён ня ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь у мі ры і зго дзе 
пра жы ва юць прад стаў ні кі больш як 140 на цый і 
на род нас цяў. Яны за хоў ва юць і раз ві ва юць сваю 
гіс то рыю, куль тур ную спад чы ну, уз ба га ча ю чы тым 
са мым бе ла рус кае гра мад ства. У той жа час дзяр-
жа ва пас ля доў на пра во дзіць у жыц цё прын цы пы 
на цы я наль най па лі ты кі, на кі ра ва най на па ва гу і 

за ха ван не пра воў і ін та рэ саў усіх на цы я наль ных 
су поль нас цяў.

Рэс пуб лі кан скі фес ты валь на цы я наль ных куль-
тур са дзей ні чае ўма ца ван ню тра ды цый друж бы і 
ду хоў най бліз ка сці, якія аб' яд ноў ва юць шмат на-
цы я наль ны на род Бе ла ру сі.

Упэў не ны, што дзя ся ты, юбі лей ны фес ты валь 
бу дзе са дзей ні чаць да лей ша му ўма ца ван ню куль-
тур ных і між эт ніч ных су вя зяў, з'яў лен ню но вых яр-
кіх твор чых ка лек ты ваў і вы ка наў цаў, ста не ма ляў-
ні чай па дзе яй у ча ра дзе ме ра пры ем стваў го ра да 
Грод на — куль тур най ста лі цы Бе ла ру сі 2014 го да.

Ад усёй ду шы жа даю фес ты ва лю пос пе хаў і пра-
цві тан ня, а яго ўдзель ні кам — твор ча га на тхнен ня, 
зда роўя, шчас ця і даб ра бы ту.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

У ПОЛЬ ШЧЫ СУ ТЫК НУ ЛІ СЯ ДВА АЎ ТО БУ СЫ: 
ЗА ГІ НУ ЛІ 7 ЧАЛАВЕК

У вы ні ку су тык нен ня двух аў то бу саў на паў днё вым за ха дзе 
Поль шчы за гі ну лі 7 ча ла век, па ве дам ляе мяс цо вая па лі цыя. Ін-
цы дэнт ад быў ся на аў та стра дзе А4, якая злу чае га ра ды Апо ле 
і Крап ко ві цэ. «Аў то бус з укра ін скі мі рэ гіст ра цый ны мі ну ма ра мі 
ўрэ за ўся ў аў то бус з аб слу го вым пер са на лам тра сы. Па вод ле 
па пя рэд ніх звес так, за гі ну лі 7 ча ла век», — за явіў прад стаў нік 
поль скай па лі цыі. На мес цы зда рэн ня бы ла пра ве дзе на вы-
ра та валь ная апе ра цыя з удзе лам ме ды цын скіх вер та лё таў. 
Пры чы ны і аб ста ві ны ава рыі па куль не вя до мыя.

БА ШАР АСАД ПЕ РА АБРА НЫ ПРЭ ЗІ ДЭН ТАМ
Ба шар Асад пе ра мог на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Сі рыі, на браў шы 88,7% га ла соў, пе ра да юць 

ін фар ма генц твы. Яў ка на вы ба рах бы ла на столь кі вы со кая, што га ла са ван не па доў жы лі на пяць 
га дзін. У вы ні ку на ўчаст кі прый шло 73,42 % вы бар шчы каў ад іх агуль най коль кас ці. Ця пе раш нія 
прэ зі дэнц кія вы ба ры — пер шыя ў гіс то рыі Сі рыі, якія прай шлі на аль тэр на тыў най асно ве. Акра-
мя Ба ша ра Аса да, у вы бар чай кам па ніі ўдзель ні ча лі яшчэ два кан ды да ты — дэ пу тат-ка му ніст з 
Але па Ма хер Аб дэль Ха фіз Ха джар, які на браў у вы ні ку 3,2 % га ла соў, і лі бе рал Ха сан Аб дэль 
Іл ля хі ан-Ну ры, за яко га пра га ла са ва лі 4,3 % вы бар шчы каў. Ба шар Асад абра ны кі раў ні ком 
дзяр жа вы на трэ ці тэр мін.

КА ЗАХ СТАН ПАЧ НЕ БУ ДА ВАЦЬ АЭС У 2018-м
Бу даў ніц тва пер шай у Ка зах ста не АЭС пры ўдзе ле Ра сіі мо жа па чац ца ў 2018 го дзе, па ве-

да мі ла агенц тва «Сінь хуа» са спа сыл кай на на мес ні ка мі ніст ра ін дуст рыі і но вых тэх на ло гій 
Ка зах ста на Ба хыт жа на Джак са лі е ва. На пры кан цы мая Ра сія і 
Ка зах стан за клю чы лі шэ раг па гад нен няў аб су пра цоў ніц тве, у 
тым лі ку аб уз вя дзен ні пер шай у Ка зах ста не атам най стан цыі. 
Пра ект пра ду гледж вае бу даў ніц тва энер га бло каў з рэ ак та ра мі 
ты пу ВВЭР ма гут нас цю ад 300 МВт да 1200 МВт. Акра мя та го, 
кра і ны бу дуць су пра цоў ні чаць у пы тан нях за бес пя чэн ня АЭС 
ядзер ным па лі вам з маг чы мас цю яго вы твор час ці на тэ ры то-
рыі Ка зах ста на.

ЧА МУ ЛЕ ТАМ 
АБА ВЯЗ КО ВА ТРЭ БА 
ЕС ЦІ КА ВУ НЫ?

Па-пер шае, ка вун да па ма гае схуд нець, 
пі ша Zee News. У ім, як вя до ма, змя шча-
ец ца амі на кіс ла та цыт ру лін. Ныр ка мі яна 
пе ра тва ра ец ца ў ар гі нін. А гэ тае злу чэн не 
пе ра шка джае на за па шван ню тлу шчу ў тлу-
шча вых клет ках. Яшчэ цыт ру лін бла кі руе 
ак тыў насць не спе цы фіч най шчо лач най фас-
фа та зы, у вы ні ку тлу шча выя клет кі вы пра-
цоў ва юць менш тлу шчу. Цыт ру лін па ска рае 
да стаў ку лей ка цы таў у мес цы па шко джан-
няў ску ры. Та кім чы нам, пра цэс фар мі ра ван-
ня но вых тка нак і за цяг ван ня ран пра ця кае 
хут чэй. Ка вун з'яў ля ец ца так са ма кры ні цай 
ві та мі на А, які да па ма гае вы пра цоў ваць піг-
мент у сят чат цы. Ён аба ра няе ад уз рос та вай 
ма ку ляр най дэ ге не ра цыі і ку ры най сле па ты. 
Ві та мін А пад трым лі вае ма ла досць ску ры, 
зу боў, шкі ле та, мяк кіх тка нак, слі зіс тых аба-
ло нак. Яшчэ ар га ніч ныя піг мен ты з ка ву на 
па ляп ша юць пра цу сар дэч най сіс тэ мы. У 
пры ват нас ці, ка вун не дае па вы шац ца ха-
лес тэ ры ну. Ка ву ны доб ра зні жа юць тэм пе-
ра ту ру це ла і па каз чы кі кры вя но га ціс ку.

Надвор’еНадвор’е  ��

Цёп ла 
і со неч на бу дзе 

ў вы хад ныя
па ве да мі ла БЕЛ ТА га лоў-

ны сі ноп тык Рэс пуб лі кан ска-
га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла 
ПА РА ШЧУК.

Сён ня ўмо вы на двор'я на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі ў асноў ным бу дзе 
вы зна чаць ма ла ру хо мы ат мас-
фер ны фронт, па ўсхо дзе кра і ны 
ад чу ец ца ўплыў вель мі цёп лай па-
вет ра най ма сы. У су вя зі з гэ тым 
ноч чу мес ца мі, а днём на боль-
шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча-
ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 
у асоб ных ра ё нах — на валь ні цы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра днём бу дзе 
ад 23 да 29 гра ду саў цяп ла, на 
ўсхо дзе па вет ра пра грэ ец ца да 
30-31 цяп ла.

У су бо ту ноч чу на боль шай 
част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі, днём 
ва ўсход ніх ра ё нах ча ка юц ца ка-
рот ка ча со выя даж джы. Мес ца-
мі прой дуць моц ныя даж джы, 
пра гры мяць на валь ні цы, днём 
па ўсхо дзе маг чы мы град. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе 
плюс 10-16 гра ду саў, днём — ад 
21 да 28 гра ду саў цяп ла, па паў-
днё вым ус хо дзе бу дзе яшчэ на 
па ру гра ду саў цяп лей. У ня дзе-
лю, 8 чэр ве ня, фран таль ны раз-
дзел па кі не Беларусь.

Пер шы фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 
Ра сіі «Эфек тыў нае раз віц цё аг ра-
пра мыс ло вых комп лек саў Бе ла ру сі 
і Ра сіі — важ ней шая ўмо ва хар чо вай 
бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы» па чаў 
учо ра ра бо ту ў Мін ску. Пры ві тан ні 
на ад рас удзель ні каў ме ра пры ем-
ства на кі ра ва лі прэ зі дэн ты дзвюх 
кра ін, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Для ўдзе-
лу ў фо ру ме пры бы лі больш за 200 
прад стаў ні коў з 19 рэ гі ё наў Ра сіі на 
ча ле са стар шы нёй Са ве та Фе дэ ра-
цыі Фе дэ раль на га схо ду Ра сіі Ва лян-
ці най Мац ві ен ка.

Бе ла русь ужо даў но рас цэнь вае су пра-
цоў ніц тва з рэ гі ё на мі Ра сіі як адзін з асноў-
ных склад ні каў бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін 
і рэ аль ную эка на міч ную асно ву ін тэ гра цыі, 
за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка на су стрэ чы з Ва лян ці най Мац ві ен ка 
і кі раў ні ка мі ра сій скіх рэ гі ё наў, якія ўдзель-
ні ча юць у фо ру ме. 

Пер шы фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра-
сіі пры све ча ны пы тан ням эфек тыў на га 
раз віц ця аг ра пра мыс ло вых комп лек саў 
дзвюх кра ін. На дум ку Аляк санд ра Лу ка-
шэн кі, су пра цоў ніц тва ў гэ тай га лі не мае 
най важ ней шае зна чэн не, бо ад яго рэа лі-
за цыі за ле жыць хар чо вая бяс пе ка Са юз-
най дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што Бе ла русь вы-
пус кае шы ро кі спектр тэх ні кі для сель скай 
гас па дар кі. На коль кі шы ро кі яе ма дэль ны 
рад, ра сій скія гос ці мо гуць пе ра ка нац ца 
пад час на вед ван ня аг ра пра мыс ло вай вы-
ста вы «Бе ла гра». «На ва шым рын ку яна 
вя до мая і па пу ляр ная. Ня рэд ка гэ та су-
мес ныя ка а пе ра цый ныя пра дук ты, — ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — У не ка то рых 
з іх до ля ра сій скіх кам плек ту ю чых да ся гае 
80%».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў Ра сіі 
больш за ты ся чу ар га ні за цый з бе ла рус кім 
ка пі та лам. У 2013 го дзе на тэ ры то рыі Ра-

сіі пра ца ва лі 58 су мес ных вы твор час цяў 
бе ла рус кай тэх ні кі, якія па ста ві лі на ра сій-
скі ры нак пра дук цыі амаль на $350 млн. 
Пры чым асноў ная ўдзель ная ва га (звыш 
80%) тэх ні кі, якая збі ра ец ца, пры па дае 
на пра дук цыю сель гас ма шы на бу да ван ня 
— «Гом сель ма ша», МТЗ, «Баб руй скаг ра-
ма ша», «Лі даг рап рам ма ша». Прэ зі дэнт 
лі чыць, што пры за ці каў ле нас ці ра сій ска-
га бо ку і ар га ні за цый най пад трым цы на 
мес цах мож на пра пра ца ваць пы тан не ар-
га ні за цыі да дат ко вых збо рак бе ла рус кай 
сель гас тэх ні кі ў ра сій скіх рэ гі ё нах. У лі ку 
перс пек тыў ных на прам каў бе ла рус ка-ра-
сій ска га су пра цоў ніц тва ў АПК Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на зваў жы вё ла га доў лю, на сен-
ня вод ства, рыб ную гас па дар ку. Прэ зі дэнт 
лі чыць рэ аль най перс пек ты ву пра ця гу і па-
шы рэн ня льгот ных пра грам крэ ды та ван-
ня па ста вак бе ла рус кай тэх ні кі на ра сій-
скі ры нак. Рэа лі за цыя толь кі ад ной та кой 
пра гра мы са Сбер бан кам Ра сіі да зво лі ла 
афор міць крэ дыт ных да га во раў на су му 
ка ля $1,5 млрд. Та кая ж пра ца па чалася 
з бан кам ВТБ.

Пры кла дам па спя хо вай ін тэ гра цыі мо жа 
слу жыць і па ча так маш таб на га су пра цоў-
ніц тва з рэ гі ё на мі Ра сіі ў га лі не бу даў ніц-
тва — бе ла рус кія бу даў ні чыя ар га ні за цыі 
пра цу юць у Ка лу зе, Кур ску, у Сма лен скай 
і Мас коў скай аб лас цях. «Мы за ці каў ле ны ў 
па доб ных пра ек тах і ў ін шых га ра дах Ра-
сіі», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Аляк сандр Лу ка шэн ка падкрэсліў, што 
пад час фо ру му ра сій скія гос ці ма юць маг-
чы масць аб мер ка ваць з бе ла рус кі мі ка ле-
га мі шы ро кае ко ла пы тан няў двух ба ко ва га 
ўза е ма дзе ян ня. Ён вы ка заў упэў не насць, 
што пра вя дзен не па доб ных су стрэч ста не 
яшчэ ад ной доб рай тра ды цы яй. Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі вы ка заў удзяч насць кі раў ніц тву 
Са ве та Фе дэ ра цыі і аса біс та Ва лян ці не 
Мац ві енка за ак тыў ны ўдзел і пад трым ку 
ў ар га ні за цыі і пра вя дзен ні ў Мін ску та ко га 
маш таб на га ме ра пры ем ства.

ДЗЕ ЛЯ АГУЛЬ НАЙ БЯС ПЕ КІ
Но вым вы клі кам і па гро зам мож на су праць дзей ні чаць толь кі шля хам 

кан са лі да цыі сіл і маг чы мас цяў
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на су стрэ чы з кі раў-
ні ка мі дэ ле га цый, якія пры еха лі ў Мінск для ўдзе лу ў 36-м па ся джэн ні Са ве та 
кі раў ні коў ор га наў бяс пе кі і спе цы яль ных служ баў дзяр жаў — удзель ніц СНД, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем ад зна чыў ска ра чэн не ўдзель ні каў су стрэ чы, 
кі раў ні коў спец служ баў СНД, што аб умоў ле на вы ха дам Гру зіі з Са друж нас ці. Пра па-
доб ныя на ме ры за яў ляе так са ма Укра і на.

«Тым не менш но выя вы клі кі і па гро зы на стой лі ва па тра бу юць ка ар ды на цыі на шых 
агуль ных на ма ган няў і мак сі маль на га вы ка ры стан ня ін тэ гра цый ных маг чы мас цяў Са-
друж нас ці для ўма ца ван ня бяс пе кі кра ін-удзель ніц», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. «Сён ня нас 
спра бу юць раз' яд наць, на цкоў ва ю чы адзін на ад на го, вы ка рыс тоў ва ю чы лю быя на го ды, 
уклю ча ю чы ска жэн не гіс то рыі. Мэ та зра зу ме лая — трэ ба вы ка ра ніць агуль ную па мяць 
пра тое, хто пе ра мог у Вя лі кай Ай чын най вай не, хто вы зва ліў Еў ро пу ад фа шыз му, 
ства рыць умо вы для но ва га пе ра дзе лу све ту, за цвер дзіў шы сваё па на ван не ў роз ных 
част ках пла не ты», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кі, апош нім ча сам тра ды цый ныя між на род ныя ін сты-
ту ты за бес пя чэн ня бяс пе кі, на жаль, не заў сё ды здоль ныя эфек тыў на су праць ста яць 
гла баль ным вы клі кам. Пры чым гэ тыя па гро зы не мо гуць быць нейт ра лі за ва ны на ўзроў ні 
асоб ных дзяр жаў, су праць дзей ні чаць ім маг чы ма толь кі шля хам кан са лі да цыі на ма ган-
няў. І асаб лі вая ро ля ў гэ тым пра цэ се ад ве дзе на спец служ бам, іх умен ню ана лі за ваць і 
праг на за ваць раз віц цё ста но ві шча, якое склад ва ец ца.

«Нам не вар та звон ку ча каць эфек тыў ных рэ цэп таў су праць дзе ян ня вы клі кам і па-
гро зам рэ гі я наль най бяс пе цы. Мы ад каз ныя за ста біль насць на на шых зем лях і па він ны 
фар мі ра ваць су мес ныя ме ха ніз мы рэ ага ван ня на дэ ста бі лі зу ю чыя фак та ры», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Прэ зі дэнт ад зна чыў, што бе ла рус кі бок га то вы па дзя ліц ца сва ім 
во пы там за бес пя чэн ня бяс пе кі маш таб ных ме ра пры ем стваў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма пад крэс ліў, што гла баль ная не ста біль насць аб умоў-
лі вае не аб ход насць на рошч ван ня су мес ных на ма ган няў у ба раць бе з між на род ным 
тэ ра рыз мам, эк стрэ міз мам, транс на цы я наль ны мі дэ струк тыў ны мі фар мі ра ван ня мі, 
зла чын ства мі ў га лі не вы со кіх тэх на ло гій. Прэ зі дэнт так са ма за клі каў звяр нуць піль ную 
ўва гу на пы тан ні ба раць бы з ка руп цы яй: «Мы ба чым, да якіх раз бу раль ных на ступ стваў 
мо жа пры вес ці та таль ная ка руп цыя, уз ве дзе ная ў ранг дзяр жаў най па лі ты кі, на пры кла-
дзе, у тым лі ку, на шых блі жэй шых су се дзяў».

ЭКА НА МІЧ НАЯ АС НО ВА 
ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

Су пра цоў ніц тва з рэ гі ё на мі Ра сіі — адзін з асноў ных склад ні каў 
у ад но сі нах па між дзвю ма кра і на мі

У бе ла рус кай ста лі цы ак тыў ны ўдзел у ёй 
пры ня лі су пра цоў ні кі Мінп ры ро ды, Мінск ага га-
рад ско га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя і прад стаў ні кі па соль-
стваў Рэс пуб лі кі Ка зах стан і Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Су мес ны «дзень чыс ці ні» яны пра вя лі на тэ ры-
то рыі Цэнт раль на га ба та ніч на га са ду НАН Бе ла ру-
сі: на во дзі лі па ра дак у ад ным з дэнд ра ры яў пар ку, 
ачы шча лі яго ад за сох лых га лін, пус та зел ля і ліш-
ніх па раст каў, каб вы зва ліць жыц цё вую пра сто ру 
для мяс цо вых жы ха роў — эк зо таў з За ход няй і 
Цэнт раль най Азіі.

Ня гле дзя чы на па хмур нае на двор'е, на строй 
у кож на га ўдзель ні ка гэ та га ме ра пры ем ства быў 
уз нёс лым. І ўсё та му, што мэ та, дзе ля якой аб'-
яд на лі ся прад стаў ні кі бра тэр скіх на ро даў, бы ла 
са май вы са ка род най — унес ці свой уклад у за-
ха ван не пры род ных ба гац цяў Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Ка зах ста на.

— Мне вель мі пры ем на ўдзель ні чаць у гэ тай 
важ най і ці ка вай спра ве, тым больш пра ца ваць у 
ад ным з са мых пры го жых кут коў Мін ска, — па дзя-
лі ла ся ўра жан ня мі ата шэ Па соль ства Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ма рыя Да нец. 
— Па доб ныя ак цыі кан са лі ду юць гра мад ства і, 
спа дзя ю ся, яны змо гуць пры цяг нуць да эка ла гіч-
ных праб лем ува гу мно гіх лю дзей.

Як рас ка заў на мес нік мі ніст ра пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Бе ла ру сі 
Ігар Ка ча ноў скі, сваё пра фе сій нае свя та су пра цоў-
ні кі мі ніс тэр ства заў сё ды ад зна ча юць ак тыў най 
пра цай на ка рысць пры ро ды. Доб рай тра ды цы яй 
для бе ла рус кіх эко ла гаў ста ла на вя дзен не па рад-

ку ў Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе і 
ін шых важ ных для кра і ны аб' ек тах.

Сё ле та гэ ту іні цы я ты ву пад тры-
ма лі і пры ро да ахоў ныя ве дам ствы 
Ра сіі і Ка зах ста на. 5 чэр ве ня ў трох 
кра і нах — чле нах Мыт на га са ю за 
прад стаў ні кі роз ных мі ніс тэр стваў, 
прад пры ем стваў, гра мад скіх ар га-
ні за цый зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка-
ван нем пра мыс ло вых зон, тэ ры то-
рый уста ноў аду ка цыі і куль ту ры, 
а так са ма ля соў, пар каў, скве раў, 
бе ра гоў ва да ёмаў і ін шых мес цаў 
ад па чын ку на сель ніц тва са юз ных 
дзяр жаў.

Да рэ чы, як па ве да міў са вет нік 
Па соль ства Рэс пуб лі кі Ка зах стан у 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь Амір зак Бей-
спе каў, на чар го вым па ся джэн ні 
Са ве та ў галіне ахо вы на ва коль на-
га ася род дзя пры ін тэ гра цый ным 
ка мі тэ це ЕА ЭС кі раў ні кі пры ро да-
ахоў ных ве дам стваў Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ка зах ста на да мо ві лі ся кож ны год 
пра во дзіць су мес ны «Дзень чыс-

ці ні». А гэ та зна чыць, што сот ні гра ма дзян, 
не абы яка вых да праб лем эка ло гіі, яшчэ не 
раз аб' яд на юц ца для здзяйс нен ня сва іх доб-
рых спраў.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

5 чэр ве ня, на пя рэ дад ні ад крыц ця за ключ ных ме-
ра пры ем стваў Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю 
на цы я наль ных куль тур, у го ра дзе над Нё ма нам 
бы ла вы пу шча на ў аба ра чэн не паш то вая мар ка 
на кла дам 72 ты ся чы эк зэмп ля раў, пры све ча ная 
Гро дзен ска му аб лас но му дра ма тыч на му тэ ат ру.

Для да вед кі: у 2013 го дзе ў се рыі «Тэ ат ры Бе ла ру сі» 
бы лі вы пу шча ны дзве паш то выя мар кі: «На цы я наль ны 
ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь», «Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэ атр ля лек». Сё ле та 
гэ тая се рыя пра цяг ну та мар кай «Гро дзен скі аб лас ны 
дра ма тыч ны тэ атр. «Наш га ра док».

Кан верт з ары гі наль най мар кай «Грод на — куль тур ная 
ста лі цы Бе ла ру сі 2014 г.» быў вы пу шча ны па іні цы я ты ве 
Гро дзен ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та і Гро дзен-
ска га фі лі яла «Бел пош ты». Мас тац кай ас но вай мар кі ста ла 
эмб ле ма аб лас но га дра ма тыч на га тэ ат ра як асноў на га 
куль тур на га цэнт ра рэ гі ё на. Афі цый нае га шэн не паш то вай 
мар кі і кан вер та пер ша га дня ад бы ло ся ў бу дын ку «ві ноў ні-
ка» ўра чыс тас ці — тэ ат ра — з удзе лам на чаль ні ка га лоў-
на га ўпраў лен ня па ідэа ла гіч най ра бо це, куль ту ры і спра-

вах мо ла дзі Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Паў ла Скраб ко, 
ды рэк та ра Гро дзен ска га фі лі яла РУП «Бел пош та» Іва на 
Пра та се ві ча і за слу жа най ар тыст кі Бе ла ру сі Люд мі лы Вол-
ка вай. На пра ця гу дня па слу гай па мят на га га шэн ня маг лі 
ска рыс тац ца ўсе ах вот ныя жы ха ры і гос ці го ра да.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

І ПРЫ РО ДА СКА ЖА «ДЗЯ КУЙ!»
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ГРО ДЗЕН СКІ АБ ЛАС НЫ 
ДРА МА ТЫЧ НЫ ТЭ АТР — НА ПАШ ТО ВАЙ МАР ЦЫ
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У МІРЫ І ЗГОДЗЕ!

ССаветнік аветнік ППасольства Рэспублікі Казахстан асольства Рэспублікі Казахстан 
Амірзак Амірзак БЕЙСПЕКАЎБЕЙСПЕКАЎ працуе на абрэзцы дрэў. працуе на абрэзцы дрэў.

ССупрацоўніца упрацоўніца ППасольства асольства 
Расійскай Федэрацыі Вольга Расійскай Федэрацыі Вольга ДАВЫДАВАДАВЫДАВА..
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У Су свет ны дзень ахо вы У Су свет ны дзень ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя на ва коль на га ася род дзя 
жы ха роў Бе ла ру сі, Ра сіі жы ха роў Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ка зах ста на аб' яд на ла і Ка зах ста на аб' яд на ла 
маш таб ная эка ла гіч ная маш таб ная эка ла гіч ная 
ак цыя «Са юз ная пры бор ка».ак цыя «Са юз ная пры бор ка».


