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КОЖ НАЯ ХВІ ЛІ НА 
НА ЎЛІ КУ 

У бы лыя ча сы лі чы ла ся: як пра вя дзеш 
за жын кі, та кі збя рэш і ўра джай. Свя та 
не абы хо дзі ла ся без пес няў і на род ных 
гуль няў, а вось жні во па чы на ла ся на на-
ступ ны дзень. На Ма гі лёў шчы не зра бі лі 
ад ступ лен не ад сцэ на рыя. Ця пер кож ная 
хві лі на на ўлі ку, і за жын кі ў Шкло ўскім 
ра ё не ад зна ча лі прос та ў по лі. Дзя куй 
на чаль ні ку аддзе ла ідэа ла гіч най ра-
бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Шкло ўска га рай вы кан ка ма Сяр гею АР-

ТА МО НА ВУ, які да па мог ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» да брац ца да мес ца. Ад па ху 
дух мя ных ка ра ва яў, якія ля жа лі на зад нім 
ся дзен ні яго ма шы ны, кру жы ла ся га ла ва. 
Па тра ды цыі іх пя куць яшчэ з ле таш ня га 
ўра джаю, каб но вы быў не гор шым.

Яшчэ на пад' ез дзе да вёс кі Ка лі наў ка 
бы ло ві даць, як кі піць пра ца на кал гас ных 
па лет ках. Пад тры маць ба я вы дух сал-
дат жні ва пры еха лі ар тыс ты шкло ўска га 
ан самб ля на род най пес ні і тан ца «Бліс-
ка ві ца». Гу ка рэ жы сёр, які на строй ваў 
апа ра ту ру ў па ля вых умо вах, імк нуў ся 
пе ра кры чаць та рах цен не кам-
бай наў.

Ча сам зда ец ца, што ве ла сі пед 
з'яў ля ец ца не транс парт ным 
срод кам, а ін стру мен там для па-
вы шэн ня ад рэ на лі ну. У вы ні ку 
па лё таў па ас фаль це ўла даль ні кі 
веласіпедаў ня рэд ка па сва ёй бес-
тур бот нас ці ста но вяц ца ах вя ра мі 
ава рый. Тым ча сам ста тыс ты ка 
ўжо свед чыць пра па ве лі чэн не 
да рож ных зда рэн няў з не па срэд-
ным удзе лам ве ла сі пе дыс таў. Пра 
гэ та ў ін тэр в'ю «Звяз дзе» па ве-
да мі ла Ган на БА НА ДЫК, стар шы 
ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн-
нях упраў лен ня ДАІ Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў.

— Ве ла рух у Бе ла ру сі ста но віц ца 
ўсё больш па пу ляр ным, мод ным, — ка-
жа спа да ры ня Ган на. — Яшчэ коль кі 
га доў та му на ве ла сі пе дах ак тыў на пе-
ра мя ша лі ся лі ча ныя дзя сят кі, а ця пер 
на іх па ста ян на ез дзяць ты ся чы бе ла-
ру саў. Ад нак нель га ска заць, што ха ця 
б па ло ва з іх азна ё мі ла ся з 
пра ві ла мі да рож на га ру ху.
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У чэр ве ні бе ла ру сы на бы-
лі на яў най за меж най ва лю-
ты на $753,3 млн, пра да лі на 
$809,4 млн у эк ві ва лен це. Для 
па раў на ння: у чэр ве ні 2013 го-
да ад па вед на $771,7 млн і 
$593,1 млн у эк ві ва лен це.

Ва ўсіх ма нас ты рах і хра-
мах Бе ла рус кай пра ва слаў-
най царк вы 1 жніў ня 2014 го-
да пройдуць па мі наль ныя 
бо га слу жэн ні з па мі нан нем 
ах вяр Пер шай су свет най вай-
ны, па ве да мі лі ў Бе ла рус кім 
эк зар ха це.

Пер шы ру хо мы са стаў но-
ва га ты пу з'я віц ца ў ста ліч най 
пад зем цы ў па чат ку 2016 го-
да.

Па слу гі тэ ле фон най су вя-
зі па да ра жэ юць у Бе ла ру сі з 
1 жніў ня пры клад на на 20%. 
Так са ма з 1 жніў ня між га род-
нія зван кі бу дуць каш та ваць 
на 12,1% больш — Br81,4 за 
мі ну ту.

Па вод ле апош ніх да ных, пы-
тан не аб пры мя нен ні за ко на аб 
ам ніс тыі з на го ды 70-год дзя 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 
раз гле джа на ўжо ў ад но сі нах 
да больш як 2,9 тыс. асу джа-
ных, якія зна хо дзяц ца ў мес цах 
па збаў лен ня во лі.
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У ААН НА ЗВА ЛІ КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ГІ НУ ЛЫХ НА ЎСХО ДЗЕ УКРА І НЫ
З па чат ку сі ла вой апе ра цыі на ўсхо дзе Укра і ны за гі ну лі са ма ме ней 1129 мір ных жы ха роў, па ра-

не ны амаль 3,5 ты ся чы, больш за 100 ты сяч ча ла век ста лі вы му ша ны мі пе ра ся лен ца мі. Пра гэ та 
га во рыц ца ў прэс-рэ лі зе ін фар ма цый на га цэнт ра ААН аб чар го вым дак ла дзе ма ні то рын га вай мі сіі 
Упраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра Аб' яд на ных На цый па пра вах ча ла ве ка. Вяр хоў ны ка мі сар ААН па 
пра вах ча ла ве ка На ві Пі лэй ад зна чы ла, што па ін фар ма цыі, якая па сту пае, у Да не цкай і Лу ган скай 
аб лас цях і сі ла ві кі, і апа лчэн цы вы ка рыс тоў ва юць цяж кае ўзбра ен не ў на се ле ных ра ё нах. «Усё на-
рас та ю чая коль касць ах вяр і раз бу рэн не гра ма дзян скай інф ра струк ту ры мо гуць, у за леж нас ці ад 
аб ста він, лі чыц ца па ру шэн нем між на род на га гу ма ні тар на га пра ва», — ска за ла Пі лэй.

ПРА КУ РА ТУ РА ГРУ ЗІІ ЗА ВЯ ЛА СПРА ВУ НА СА АКАШ ВІ ЛІ
Га лоў ная пра ку ра ту ра Гру зіі мае на мер пры цяг нуць да кры мі наль най 

ад каз нас ці бы ло га прэ зі дэн та Гру зіі Мі ха і ла Са акаш ві лі. «Спра ва ты чыц ца 
раз го ну мі тын гоў цаў 7 ліс та па да 2007 го да, раз гро му тэ ле кам па ніі «Іме-
ды» і за ва ло дан ня ма ё мас цю, якая на ле жыць Ар ка дзю (Бад ры) Па тар ка-
цыш ві лі», — цы ту юць СМІ за яву на гляд на га ве дам ства. Рас сле да ван не 
вя дзец ца па част цы 3 ар ты ку ла 333 КК Гру зіі — «Пе ра вы шэн не служ бо-
вых паў на моц тваў з пры ні жэн нем аса біс тай год нас ці па цяр пе ла га», якая 
пра ду гледж вае мак сі маль нае па ка ран не да вась мі га доў тур мы. Ра ні цай 

28 лі пе ня Са акаш ві лі вы клі ка лі на до пыт у Га лоў ную пра ку ра ту ру кра і ны, але ён ту ды не з'я віў ся, рас-
паў сю дзіў шы за яву, у якой аб ві на ва ціў ця пе раш нія ўла ды Гру зіі ў па лі тыч ным пе ра сле дзе апа не нтаў, 
і ад зна чыў, што не збі ра ец ца «ўдзель ні чаць у гэ тым фар се». Са акаш ві лі з'е хаў з Гру зіі ў ліс та па дзе 
2013 го да і з та го ча су ні ра зу не пры яз джаў на ра дзі му.

СМЕ ТАН КО ВАЕ МА РО ЗІ ВА БОЛЬШ КА РЫС НАЕ, ЧЫМ САР БЕТ
Ма ро зі ва не так шко дзіць фі гу ры, як мяр ку ец ца. Вы бі раць сар бет (ана лаг фрук-

то ва га лё ду) за мест ва ніль на га ма ро зі ва, каб не 
на браць ка ло ры іі, бес сэн соў на, пе рад ае Mу Dаіlу. 
100 гра маў ва ніль на га ма ро зі ва змя шча юць 17 
гра маў тлу шчаў, 14 гра маў цук ру, а энер ге тыч ная 
каш тоў насць та ко га ла сун ку скла дае 251 ка ло-
рыю. Вы бі ра ю чы больш «ды е тыч ны» сар бет, мы 
атрым лі ва ем 77 ка ло рый, 0,5 гра ма тлу шчу, але 13,5 гра ма цук ру. 
У кла січ на га ва ніль на га ма ро зі ва глі ке міч ны ін дэкс скла дае 68, у 
яго абяс тлу шча най вер сіі — 114, а ў сар бе ту — 85.
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ГЕР МА НІЯ ПАЧ НЕ 
ШПІ Ё НІЦЬ ЗА ЗША 
І ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІ ЯЙ

Урад Гер ма ніі мае на мер па-
чаць са чэн не за пра цай аген таў 
ЗША і Вя лі ка бры та ніі, па ве дам ляе 
Dеutsсhе Wеllе. Ра шэн не Бер лі на 
бы ло пры ня та на фо не ня даў ня га 
скан да лу ва кол дзей нас ці аме-
ры кан скіх спец служ баў у ФРГ. 
Як пі ша бры тан ская га зе та Thе 
Іndереndеnt, ад па вед нае рас па-
ра джэн не да ла канц лер ФРГ Ан-
ге ла Мер кель. Па вод ле ін фар ма-
цыі вы дан ня, акра мя са чэн ня за 
мер ка ва ны мі аген та мі, на зі ран не 
пла ну ец ца вес ці за элект рон най 
пе ра піс кай і тэ ле фон ны мі раз мо-
ва мі за меж ных па соль стваў. У ін-
тэр в'ю ня мец кай га зе це Frаnkfurtеr 
Аllgеmеіnе Zеіtung кі раў нік Фе дэ-
раль на га ве дам ства па ахо ве кан-
сты ту цыі Ханс-Ге орг Ма ас за явіў, 
што Бер лін так са ма мае на мер 
уз мац ніць су праць дзе ян не са чэн-
ню з бо ку кра ін-са юз ні каў. «Ёсць 
ста рая пры каз ка: «Да вя рай, але 
пра вя рай». І ме на ві та та му мы 
бу дзем ума цоў ваць на шу аба ро-
ну», — за явіў Ма ас. Ён так са ма 
ад зна чыў, што ўрад Гер ма ніі не 
мо жа і да лей мі рыц ца са шпі я на-
жам з бо ку ЗША, «ча ша цяр пен ня 
пе ра поў не на».
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Бяс пе ка ру хуБяс пе ка ру ху  ��

НЕ «КА ТАЦ ЦА» — ЕХАЦЬ
Сё ле та сем ве ла сі пе дыс таў за гі ну лі 

і амаль сем дзе сят па ка ле чы лі ся

Долар ЗША    10300,00
Еўра 13830,00
Рас. руб. 291,50
Укр. грыўня 860,86

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.07.2014 г. 

ПЛЮС 35 
Блі жэй шыя вы хад ныя

будуць надзвычай спякотнымі
«Згод на з клі ма тыч ным ана лі зам лет ня га се зо на, «ма куш ка 

ле та» ў Бе ла ру сі звы чай на пры па дае на ка нец лі пе ня — па ча так 
жніў ня. Усе эк стрэ маль ныя зна чэн ні ле та на зі ра лі ся ме на ві та ў 
гэ ты пе ры яд», — паведаміла 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. Са мы га ра чы 
лі пень скі дзень быў за рэ гіст ра ва ны 30 чыс ла 1936 го да ў Го ме лі, 
ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра да сяг ну ла плюс 37,9 гра ду са, са мы га-
ра чы дзень жніў ня з тэм пе ра ту рай у раз гар дня 38,9 гра ду са быў 
ад зна ча ны ў гэ тым жа го ра дзе 8-га чыс ла 2010 го да.

Як і ча ка ла ся, са мыя га ра чыя дні пры па лі ме на ві та на дру гую 
па лову лі пе ня — пер шыя чыс лы жніў ня. «Га лоў най пры чы най та кой 
сі нап тыч най сі ту а цыі стаў шы ро кі цёп лы скан ды наў скі ан ты цык лон, 
які, пе ра мяс ціў шы ся на тэ ры то рыю Па вол жа, па кі нуў Бе ла русь 
на сва ёй за ход няй част цы. І ця пер ра зам з паў днё вы мі па то ка мі 
ў рэс пуб лі ку па сту пае тра піч нае па вет ра», — рас ка за ла Люд мі ла 
Па ра шчук. Ва ўмо вах не вя лі кай воб лач нас ці і ўсё яшчэ вя лі кай 
пра цяг лас ці свет ла во га дня па вет ра доб ра пра гра ва ец ца.

Да кан ца лі пе ня ў мно гіх ра ё нах Бе ла ру сі дзён ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ча ка ец ца ў ме жах плюс 30–35 гра ду саў. Не так го ра ча 
бу дзе толь кі ноч чу. Жні вень стар туе так са ма га ра чым на двор' ем. У 
пят ні цу тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс 16–22 гра ду сы, 
днём па вет ра пра грэ ец ца ад 30 да 35 гра ду саў, па паў ноч ным за-
ха дзе, дзе ча ка ец ца больш воб лач нас ці, праг на зу ец ца 27–29 гра-
ду саў са зна кам плюс. Мес ца мі па паў ноч ным за ха дзе рэс пуб лі кі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, пра гры мяць на валь ні цы.

У вы хад ныя тэм пе ра ту ра па вет ра ноч чу скла дзе плюс
16–22 гра ду сы, у дзён ныя га дзі ны па вет ра пра грэ ец ца да
30–35 гра ду саў цяп ла. У асоб ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы.

У су вя зі з га ра чым і ў асноў ным су хім на двор' ем у ля сах Бе ла-
ру сі рэз ка па вя ліч ва ец ца па жа ра не бяс печ насць.

Надвор'еНадвор'е  ��

Ула дзі мір МА КЕЙ,
мі ністр за меж ных спраў:
«На ша кра і на вя дзе пе ра мо вы 
аб спра шчэн ні ві за ва га рэ жы му 
і ад ме не віз пры клад на з паў та-
ра дзя сят ка мі дзяр жаў — гэ та і 
Аб' яд на ныя Араб скія Эмі ра ты, 
і Сін га пур, і шэ раг ін шых. За да-
ча за клю ча ец ца ў тым, каб вы-
ка наць уста ноў ку Прэ зі дэн та, 
якую ён даў у Па слан ні пар ла-
мен ту і на ро ду ў 2013 го дзе. Мы 
па він ны ства рыць нар маль ныя 
ўмо вы для вя дзен ня біз не су ў на-
шай кра і не з ты мі дзяр жа ва мі, 
якія нам ці ка выя. Што ты чыц-
ца на шых ад но сін з Еў ра пей скім 
са юзам, то ўжо ад быў ся пер шы 
раўнд кан суль та цый па за клю-
чэн ні па гад нен няў аб аб ляг чэн ні 
ві за ва га рэ жы му і рэ ад мі сіі з ЕС. 
Мы вы пра ца ва лі кан крэт ную 
асно ву для да лей шай пра цы. 
Ду маю, што бу дзем спа кой на 
ру хац ца ў гэ тым кі рун ку, зы хо-
дзя чы з та го, што гэ тыя па гад-
нен ні вы гад ныя для гра ма дзян 
на шых дзяр жаў, але яны па він-
ны быць па бу да ва ны на раў на-
праў най, не дыс кры мі на цый най 
асно ве».

Ві ды на ўра джай Ві ды на ўра джай   ��

БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!
НА МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НЕ СПРАЎ ЛЯ ЛІ ЗА ЖЫН КІ

І ВІН ША ВА ЛІ ПЕР ШЫХ У КРА І НЕ «ТЫ СЯЧ НІ КАЎ» ПА РАП СЕ

Ты сяч ні кі агракамбіната «Зара» — кі роў ца Ха сія Лан гу ры 
і кам бай не ры баць ка і сын Ула дзі мі ры Кор са кі.

Рэ корд ных вы ні каў да біў ся зна ка мі ты па мі ну лых убо рач ных ся мей ны экі паж 
кам бай не раў аг ра кам бі на та «За ра» — баць ка і сын Ула дзі мі ры Кор са кі. Яны 
на ма ла ці лі пер шыя 1076 тон рап су. Але пе рад тым, як на ве дац ца ў гэ тую 
гас па дар ку, гу бер на тар воб лас ці Пётр Руд нік ра зам з прад стаў ні ка мі 
мяс цо вай ула ды і кі раў ніц твам праф са ю за АПК за ві таў у Шкло ўскі ра ён, 
каб пры няць удзел у за жын ках і па він ша ваць яшчэ ад ных пе ра да ві коў 
жні ва — з ААТ «Алек санд рый скае». Удар ні кі атры ма лі па да рун кі, а іх тэх ні ку 
ўпры го жы лі сцяж кі і зо рач кі лі да раў, каб ін шыя ба чы лі, на ка го раў няц ца.

У ФАР МА ЦЕ ДЫЯ ЛО ГУ 
Мы га то вы вы бу доў ваць ад но сі ны

з ЕС і ЗША, але не на шко ду 
на цы я наль ным ін та рэ сам 

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў час 
ра бо чай су стрэ чы з мі ніст рам за меж ных спраў Ула дзі-
мі рам Ма ке ем, па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лі-
да ра.

«Апош нім ча сам мы кан ста ту ем факт, што Еў ра пей скі са юз, 
ды і ЗША, мо жа, праз зу бы, але не як па чы на юць раз маў ляць з 
Бе ла рус сю. Ха чу пуб ліч на пад крэс ліць, што ў на шы пла ны ні ў 
якім вы пад ку не ўва хо дзіць ней кае ства рэн не да дат ко вай на пру-
жа нас ці з Еў ра пей скім са юзам, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — У 
нас і так ха пае гэ тай на пру жа нас ці, нам трэ ба раз руль ваць гэ ту 
сі ту а цыю, але не на шко ду на шай кра і не».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што гэ тыя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся ў час 
яго ня даў няй су стрэ чы з кі раў ні ка мі бе ла рус кіх дып радс таў ніц-
тваў. Ён так са ма па ці ка віў ся вы ні ка мі ву чо бы кі раў ні коў бе ла-
рус кіх за гра ну ста ноў, якая што год пра во дзіц ца ў Мі ніс тэр стве 
за меж ных спраў.

У хо дзе ра бо чай су стрэ чы Прэ зі дэн та і мі ніст ра за меж ных спраў 
бы ла так са ма за кра ну та бе ла рус ка-ра сій ская тэ ма ты ка. «Наш лёс 
та кі, што мы па між За ха дам і Ус хо дам, і зы хо дзя чы з гэ та га мы вы-
бу доў ва ем на шы ад но сі ны і на шу па зі цыю, — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Але гэ та не зна чыць, што мы спра бу ем ся дзець на 
двух крэс лах. Гэ та не пры маль на для нас, гэ та не ас но ва на шай 
знеш не па лі тыч най і эка на міч най дакт ры ны».

На ра бо чай су стрэ чы бы лі за кра ну ты і пы тан ні, звя за ныя з сі ту-
а цы яй ва Укра і не, вы ка нан не ра ней да дзе ных Прэ зі дэн там Бе ла-
ру сі да ру чэн няў па эка на міч ным су пра цоў ніц тве з гэ тай кра і най.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма па ці ка віў ся ў мі ніст ра тэн дэн цы я мі 
знеш не эка на міч най дзей нас ці — ці ёсць зру хі, асаб лі ва ў рэа лі-
за цыі пра дук цыі за ме жы кра і ны.

Прэ зі дэнт у цэ лым пад тры маў пла ны знеш не па лі тыч на га ве-
дам ства па па шы рэн ні ін та рэ саў Бе ла ру сі ў роз ных сфе рах.

НАЙ ВЫ ШЭЙ ШЫ 
ПІ ЛА ТАЖ 

У НА ШАЙ КРА І НЕ З'Я ВІЦ ЦА
АВІЯ ЦЫЙ НАЯ АКА ДЭ МІЯ 

У хо дзе ра бо чай су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі з мі ніст рам транс пар ту і ка му ні ка цый Ана то-
лем Сі ва ком і пер шым на мес ні кам кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Аляк санд рам Радзь ко вым аб мяр коў ва ла ся 
пра па но ва аб пе ра ўтва рэн ні Мінск ага дзяр жаў на га вы-
шэй ша га авія цый на га ка ле джа ў ака дэ мію, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў вы ня сен не гэ та га пы тан ня на пуб ліч-
нае аб мер ка ван не вы ключ най важ нас цю за ха ван ня аду ка цый най 
ба зы для пад рых тоў кі авія цый ных спе цы я ліс таў, каб не да пус ціць 
уз нік нен ня праб лем, з які мі, на прык лад, су тык ну ла ся Ра сія, дзе 
не да стат ко вы пра фе сій ны ўзро вень лёт на га скла ду пры вёў да 
шэ ра гу ава рый і ка та строф. Пры гэ тым Прэ зі дэнт асаб лі ва пад-
крэс ліў, што раз мо ва па він на вес ці ся не аб фар маль ным змя нен ні 
наз вы або ста ту су, а аб глы бін най рэ фор ме.

Кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся ва ўдзель ні каў су стрэ чы не аб-
ход нас цю пра па на ва на га пе ра ўтва рэн ня, звя за ны мі з гэ тым ма-
тэ ры яль ны мі за тра та мі. Ад ным з пунк таў аб мер ка ван ня так са ма 
ста ла пы тан не аб не аб ход нас ці пе ра да чы гэ тай уста но вы з ве дан-
ня Мінт ран са Мі ніс тэр ству аду ка цыі. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
ў лю бым вы пад ку га лоў ная за да ча за клю ча ец ца ў зна хо джан ні 
леп ша га ва ры ян та з пунк ту гле джан ня эфек тыў нас ці пра па на ва-
ных пе ра ўтва рэн няў.

Ана толь Сі вак да ла жыў, што з фар маль на га пунк ту гле джан ня 
не аб ход насць змя нен ня ста ту су вы клі ка на тым, што Ко дэкс аб 
аду ка цыі не пра ду гледж вае на яў нас ці та ко га ві ду на ву чаль ных 
уста ноў, як вы шэй шы ка ледж. Але, без умоў на, ма ец ца на ўва зе 
так са ма глы бо кая рэ фор ма з пунк ту гле джан ня якас ці аду ка-
цыі. «Ка ледж рых туе спе цы я ліс таў вы шэй шай і ся рэд не тэх ніч най 
аду ка цыі, але сён ня трэ ба зра біць крок на пе рад», — ад зна чыў 
мі ністр.

Па вы ні ках ра бо чай су стрэ чы Ана толь Сі вак рас ка заў жур на ліс-
там, што ка ледж і ства ра е мую на яго ба зе авія цый ную ака дэ мію 
вы ра ша на па кі нуць у ве дан ні га лі но ва га мі ніс тэр ства. Па вод ле яго 
слоў, раз мо ва іш ла не толь кі аб ка ле джы і пад рых тоў цы кад раў 
для авія цый най га лі ны, але і аб пад рых тоў цы спе цы я ліс таў для 
ўсёй транс парт най га лі ны кра і ны.

Пра па ну ец ца, што ака дэ мія бу дзе ство ра на на пра ця гу го да. 
Пры гэ тым пла ну ец ца ма дэр ні за цыя ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, 
па вы сяц ца па тра ба ван ні да вы клад чыц ка га скла ду.

ДЗВЕДЗВЕ
ГРАЦЫІГРАЦЫІ


