
Як да ла жы лі Прэ зі дэн ту, за раз у Ра сіі ад зна ча ец ца па вы ша ны 
по пыт на пра дук цыю з Бе ла ру сі. Толь кі за адзін дзень у Ра сіі бы ло 
пра да дзе на 1,5 т бе ла рус ка га мас ла. Па вод ле слоў мі ніст ра сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а ні да Зай ца, толь кі на па стаў ках 
ма лоч най і мяс ной пра дук цыі ў Ра сій скую Фе дэ ра цыю са жніў ня 
па сне жань мож на атры маць вы руч ку ў аб' ёме $2,1 млрд. Мі ністр 
так са ма па ве да міў, што ў Ра сіі ўзня лі ся цэ ны на ма лоч ную пра-
дук цыю. «Про сяць на шы сы ры, 82-пра цэнт нае мас ла», — ска заў 
Ле а нід За яц.

«Трэ ба ва ру шыц ца, ска рыс таць гэ ты мо мант і за ра біць гро-
шы», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. «Трэ ба мець на ўва зе, што 
яны за кры лі свой ры нак, але мы не бра лі аба вя за цель ствы па 
ўнут ра ным рын ку. Мы мо жам за во зіць са бе пра дук цыю з лю бой 
кроп кі пла не ты. Трэ ба за гру жаць, пе ра пра цоў ваць і пра да ваць, — 
ска заў Прэ зі дэнт. — Толь кі трэ ба ўзгад няць з ра сі я на мі, каб нас не 
па пра ка лі, што мы ідзём ураз рэз з іх па лі ты кай».

«І не ага лі це ўлас ны ры нак, каб на сель ніц тва атрым лі ва ла столь-
кі пра дук цыі, коль кі трэ ба», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У гэ тай су вя зі Прэ зі дэнт лі чыць, што ў кра і не мож на ўлас ны мі 
сі ла мі за крыць па трэб нас ці ў пло да а га род нін най пра дук цыі. Як да-
ла жыў стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Краў цоў, 
у воб лас ці яб лы кі вы рошч ва юц ца больш як на 4 тыс. га. Ура джай-
насць тут вы шэй шая, чым у цэ лым па кра і не. Па вод ле яго слоў, 
адзі най праб ле май з'яў ля ец ца ня хват ка схо ві шчаў. Мі ністр сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а нід За яц ад зна чыў, што ў кра і не спа жы-
ва ец ца 90 тыс. т яб лы каў, з іх па ла ві на — улас най вы твор час ці. У 
той жа час у кра і не ёсць схо ві шчы, раз лі ча ныя на 80 тыс. т гэ тай 
пра дук цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што не аб ход на сур' ёз на 
за няц ца вы твор час цю пло да а га род нін най пра дук цыі, за крыў шы 
ўнут ра ныя па трэб нас ці ў ёй, як у свой час бы ла вы ра-
ша на праб ле ма з буль бай і бу ра ка мі.

СКА РЫС ТАЦЬ МО МАНТ,
КАБ ЗА РА БІЦЬ ГРО ШЫ 
Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя рэ дзіў чы ноў ні каў

аб не да пу шчаль нас ці ага лен ня ўнут ра на га рын ку 
з-за па вы ша на га по пы ту

на бе ла рус кую пра дук цыю ў Ра сіі 
Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў пад час на вед ван ня 
ААТ «Аг ра кам бі нат «Скі дзель скі», пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

«Я ВАШ НО ВЫ САЦ РА БОТ НІК» 
Вось і ня даў на ста ліч ная мі лі цыя аб вяс ці ла, што ў Мін ску зноў 

з'я ві лі ся «сац ра бот ні кі», якія аб кра да юць па жы лых лю дзей. Мах ляр-
кі ўва хо дзі лі ў да вер і па на ду ма ных пры чы нах пра ні ка лі ў ква тэ ры 
ста рых. Ча сам яны спа сы ла лі ся на тое, што ім не аб ход на пра ве рыць 
ацяп лен не або газ, ча сам пра па ноў ва лі да па мо гу ў куп лі пра дук таў 
хар ча ван ня. Па куль ад на з та кіх «сац ра бот ніц» ад цяг ва ла ўва гу 
гас па да ра раз мо ва мі, яе на пар ні ца зна хо дзі ла і «кан фіс-
коў ва ла» збе ра жэн ні і каш тоў ныя рэ чы.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
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За І паў год дзе 2014 го да ў 
рэс пуб лі кан скі бюд жэт па сту пі-
ла Br54,9 трлн, што ў 1,1 ра за 
больш за да хо ды ана ла гіч на га 
пе ры я ду 2013 го да.

ААТ «Слуц кі сы ра роб ны 
кам бі нат» па вя ліч вае па стаў-
кі ў Ра сію на 30%.

Мін скі мет ра па лі тэн з 1 ве-
рас ня пе ра хо дзіць на зі мо вы 
гра фік ру ху элект ра цяг ні коў. 
У ра бо чыя дні ў ра ніш ні (з 
7.00 да 9.00) і вя чэр ні час пік 
(з 16.00 да 19.00) ін тэр вал ру ху 
ска ро ціц ца да дзвюх хві лін. У 
ня пі ка вы час цяг ні кі бу дуць ха-
дзіць пры клад на праз кож ныя 
тры хві лі ны, пас ля 23.00 ін тэр-
вал скла дзе да 12 хві лін.

За 6 дзён у Мін ску вы па ла 
81 мм апад каў. Гэ та ад па вя-
дае ме сяч най нор ме жніў ня.

Фес ты валь «Аў гус тоў скі ка-
нал у куль ту ры трох на ро даў» 
упер шы ню ў гэ тым го дзе прой-
дзе ў дзвюх кра і нах — Бе ла ру сі 
і Поль шчы (23 жніў ня).

Ма ла дзёж ная збор ная Бе-
ла ру сі па ха кеі (U-20) ста ла 
пе ра мож цам між на род на га 
тур ні ру «Но вае па ка лен не» 
ў ра сій скім Санкт-Пе цяр-
бур гу.
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7 месяцаў 
холаду 

беларускіх 
даследчыкаў

Кіно: 
мастацтва 

і бізнес

Песні
дачкі 

рэпінскага 
«Беларуса»

Сяр гей На рыш кін не змо жа на ве даць Швей ца рыю 
Афі цый ны ві зіт быў пры зна ча ны на ве ра сень, ад нак пар ла мент аль пій скай рэс пуб лі кі ад мо віў ра сій ска му па лі ты ку ў ка-

рот ка ча со вым на вед ван ні кра і ны. Пра гэ та га во рыц ца ў за яве на сай це швей цар ска га пар ла мен та.
Пры чы най ад мо вы ста лі санк цыі ЕС і ЗША су праць ра сій скіх па лі ты каў, якія ма юць да чы нен не, на дум ку Бру се ля і Ва-

шынг то на, да «анек сіі Кры ма». «За пла на ва ны ві зіт не да рэ чны ў гэ ты мо мант», — га во рыц ца ў за яве пар ла мен та Швей ца рыі. 
Як ад зна чае Rеutеrs, На рыш кін меў на мер на ве даць Швей ца рыю, каб пры няць удзел у ме ра пры ем ствах, пры мер ка ва ных 
да 200-год дзя ўста наў лен ня дып ла ма тыч ных і эка на міч ных ад но сін па між Маск вой і Бер нам. Ад каз з Дзяр жаў най Ду мы на 
дзе ян ні швей цар ска га бо ку не пры му сіў ся бе ча каць. «Мы шка ду ем, што та кая па ва жа ная кра і на са шмат га до вай гіс то ры яй 
ад но сін з Ра сі яй пай шла ў хвас це ў не пра дук тыў най па лі ты кі, якая на но сіць шко ду на шым на ро дам», — ска заў на чаль нік 
дум ска га ўпраў лен ня па су вя зях з гра мад скас цю і ўза е ма дзе ян ні са СМІ Юрый Шу ва лаў.

У Джо на Кэ ры зла маў ся са ма лёт 
Не па лад кі з са ма лё там пры му сі лі дзярж сак ра та ра ЗША Джо на Кэ ры ля цець у Ва шынг тон ка-

мер цый ным рэй сам. Пра гэ та пі шуць аме ры кан скія СМІ.
Дып ла мат вяр таў ся пас ля на вед ван ня Аф га ні ста на, М'ян мы, Аў стра ліі і Са ла мо на вых аст ра воў. 

«Бо інг-757» не змог вы ле цець з Га ва яў. Пры чы ны ня спраў нас ці за раз вы свят ля юць спе цы я ліс ты. У 
той жа час Кэ ры ля цеў да до му з кам фор там — пер шым кла сам рэй са авія кам па ніі «Unіtеd Аіrlіnеs». 
Ад зна ча ец ца, што дзярж сак ра тар не ад на ра зо ва вы каз ваў не за да во ле насць сва ім са ма лё там, на 
якім ужо не ў пер шы раз за ўвесь час яго час тых за меж ных тур нэ вы яў ля юць не па лад кі.

За кон для фаст фу ду 
У Дзярж ду му РФ у блі жэй шы час бу дзе ўне се ны за ко на пра ект аб увя дзен ні да дат ко ва га па да тку 

на фаст фуд, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы.
Іні цы я ваў за ко на пра ект дэ пу тат Дзярж ду мы Ігар Зо таў («Ра сій ская пар тыя пен сі я не раў за спра-

вяд лі васць»). Згод на з да ку мен там, за меж ныя прад пры ем ствы хут ка га хар ча ван ня бу дуць пла ціць 
па вы ша ны па да так на пры бы так — да 23% за мест ця пе раш ніх 20%. Пры чым 19% пра па ну ец ца ад-
да ваць рэ гі я наль ным бюд жэ там, а 4% — пе ра ліч ваць у фе дэ раль ную каз ну. Да дат ко выя срод кі, якія 

па сту пяць у каз ну, мож на на кі ра ваць на раз віц цё «сіс тэ мы азда раў лен ня на сель ніц тва». 
Як лі чыць аў тар за ка на даў чай іні цы я ты вы, увя дзен не да дат ко ва га па да тку па вы сіць цэ ны 
на фаст фуд, што да зво ліць зні зіць на вед ван не рэ ста ра наў хут ка га хар ча ван ня, а так са ма 
бу дзе са дзей ні чаць азда раў лен ню на сель ніц тва. Па вод ле слоў Зо та ва, не га тыў ны ўплыў 
фаст фу ду на ар га нізм да ка за ны ме ды цын скі мі да сле да ван ня мі: да 50% усіх за хвор ван няў 
ра сі ян (гаст рыт, хар чо вая алер гія, панк рэ а тыт і ін шыя) звя за ны з дрэн ным хар ча ван нем. 
Ама та рам не зда ро вай ежы так са ма па гра жае атлус цен не. У зо не асаб лі вай ры зы кі — 
дзе ці і пад лет кі.
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Прэм' ер-мі ністр Іра ка
аб' явіў

аб сва ёй ад стаў цы 
Дзей ны прэм' ер-мі ністр Іра ка Ну ры 

аль-Ма лі кі аб вяс ціў аб сва ёй ад стаў цы. 
Ён зра біў гэ та пад час тэ ле зва ро ту да 
на ро да Іра ка.

«Я не ві на ва ты ў кро ва пра ліц ці, і мне 
не па трэб ны ні я кі пост», — ска заў аль-
Ма лі кі, пад крэс ліў шы, што пры няў гэ тае 
ра шэн не, «каб па лег чыць пра цэс пе ра-
да чы ўла ды». Экс-прэм' ер пры гэ тым 
асоб на ад зна чыў той факт, што ад мо-
віў ся ад пры мя нен ня сі лы і за хо пу ўла ды 
гвал тоў ным шля хам. «З са ма га па чат ку 
я вы клю чыў маг чы масць пры мя нен ня сі-
лы, па коль кі не ве ру ў дзейс насць гэ та га 
ме та ду. Та кі шлях, без умоў на, вяр нуў 
бы Ірак да дык та ту ры і ты ра ніі. Вы клю-
чэн нем з'яў ля ец ца ба раць ба з тэ ро рам і 
ба е ві ка мі», — пад крэс ліў бы лы кі раў нік 
ура да. У сва ім вы ступ лен ні аль-Ма лі кі 
так са ма вы ка заў пад трым ку но ва му кі-
раў ні ку ўра да — Хай дэ ру аль-Аба дзі.
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Долар ЗША    10380,00
Еўра 13880,00
Рас. руб. 288,50
Укр. грыўня 793,88

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.08.2014 г. 
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Будзь це піль ны мі!Будзь це піль ны мі!  ��

Як ні дзіў на гэ та пра гу чыць, але па жы лыя і, зда ва ла ся 

б, умуд ро ныя во пы там лю дзі час та аказ ва юц ца знач на 

больш да вер лі вы мі, чым іх дзе ці і ўну кі. Яны здоль ны 

ад чы ніць дзве ры не зна ём цу і на па іць яго гар ба тай, ве раць 

амаль кож на му на дру ка ва на му сло ву і га то вы ку піць 

су мніў ныя ле кі або «азда раў лен чы апа рат» толь кі та му, 

што па чу лі пра яго рэ кла му па ра дыё або тэ ле ві за ры. 

Гэ тым, на жаль, не су праць ска рыс тац ца ашу кан цы.

Па жы лыя лю дзі
губ ля юць апош няе, 
трап ля ю чы ў паст кі 

афе рыс таў 

ГО РА АД ПРАЗ МЕР НАЙГО РА АД ПРАЗ МЕР НАЙ
ДА ВЕР ЛІ ВАС ЦІ ДА ВЕР ЛІ ВАС ЦІ 

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

9001,5

39,5

96,9

1441,2
41,8

99,4

1658,5
49,8
98,1

Гродзенская 
вобл.:
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100,0

Магілёўская 
вобл.:

Як і ча ка ла ся, бе ла рус кія аг ра рыі на ма ла ці лі больш за 9 міль-
ё наў тон збож жа.

Па апош ніх звест ках Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі і хар ча ван-
ня, дзве воб лас ці — Го мель ская і Ма гі лёў ская, ужо скон чы лі збор 
збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур. Ас тат нія так са ма не ўза ба ве фі-
ні шу юць. Уся го па кра і не ўбра на 96,9% пло шчаў, на ма ло ча на амаль 
9,002 млн тон. На га да ем, што больш за ўсіх збож жа са бра лі Мін ская 
(2,128 млн тон), Гро дзен ская (1,659 млн тон) і Брэсц кая (1,441 млн 
тон) воб лас ці.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

На па лях На па лях   �� 9 міль ё наў 

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ ПА ЗАР ПЛА ЦЕ? 
ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!

Як бу дуць на ліч вац ца зар пла ты згод на з но вай па ста но вай 
«Аб апла це пра цы ра бот ні каў»? Ці знач на змя ні ла ся апла та 
за раз' яз ны ха рак тар пра цы? Ці праг на зу ец ца па ве лі чэн не 
коль кас ці бес пра цоў ных у на шай кра і не? Ка лі тра ды цый на 

па чы на ец ца «на ву чаль ны год» для тых 
бес пра цоў ных, хто жа дае атры маць но вую, 
больш за па тра ба ва ную спе цы яль насць?

На гэ тыя і ін шыя пы тан ні вам ад ка жа 
пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Бе ла ру сі Пётр Пят ро віч 
ГРУШ НІК пад час пра мой лі ніі «Пы тан ні 
апла ты пра цы і за ня тас ці на сель ніц тва», 
якая прой дзе ў рам ках су мес най ак цыі 
Мінп ра цы і са ца ба ро ны з га зе тай «Звяз-
да» ў чац вер 21 жніў ня.

За да вай це свае пы тан ні
з 11.00 да 12.00 па тэ ле фо не (017) 306 37 95.

Па пя рэд нія пы тан ні мож на за даць
па тэ ле фо не (017) 287 18 29.

Юныя вы ка наў цы вы цяг ну лі ну ма ры, 
пад які мі вы сту пяць 29 жніў ня 
ў вя ліз ным шоу, а так са ма зня лі ся 
ў ві дэа ві зі тоў ках, якія прад ста вяць 

ар тыс таў гле да чам. Да рэ чы, 
лё са ван не пра хо дзі ла сім ва ліч на: 
ну ма ры ха ва лі ся ў роз на ка ля ро вых 
ка раб лі ках, адзін з якіх ста не для 

свай го ўла даль ні ка шчас лі вым 
і «па вя зе» яго на вост раў Маль та, 
дзе і ад бу дзец ца дзі ця чае 
«Еў ра ба чан не-2014».

ТРЫ МА ЕМ КУРС ТРЫ МА ЕМ КУРС 
НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»!НА «ЕЎ РА БА ЧАН НЕ»!

У СЦЕ НАХ БЕЛ ТЭ ЛЕ РА ДЫЁ КАМ ПА НІІ АД БЫ ЛО СЯ ЛЁ СА ВАН НЕ ВЫ СТУП ЛЕН НЯЎ ФІ НА ЛІС ТАЎ 
РЭС ПУБ ЛІ КАН СКА ГА ДЗІ ЦЯ ЧА ГА КОН КУР СУ «ПЕС НЯ ДЛЯ ЕЎ РА БА ЧАН НЯ»

Br0,3 трлн,
або 0,1% ВУП, скла дае пра-
фі цыт кан са лі да ва на га 
бюд жэ ту кра і ны ў І паў-
год дзі 2014 го да. Гэ та ў пэў-
най ме ры бы ло аб умоў ле на 
стрым лі ван нем бюд жэт-
ных рас хо даў. Па вы ні ках 
І паў год дзя да хо ды кан са лі-
да ва на га бюд жэ ту скла лі 
Br96,2 трлн і па вя лі чы лі ся 
ў па раў на нні з мі ну лым го-
дам на 4,5%. Асноў ная до ля 
да хо даў (86,2%) фар мі ру-
ец ца за кошт пад атко вых 
па ступ лен няў. За сту-
дзень — чэр вень у бюд жэт 
па сту пі ла Br82,9 трлн 
пад атко вых да хо даў. У па-
раў на нні з мі ну лым го дам 
яны па вя лі чы лі ся на 1,5%. 
Не пад атко выя да хо ды за 
І паў год дзе скла лі ся ў су-
ме Br12,7 трлн, што на 
24,6% больш у па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да. Рас хо ды кан-
са лі да ва на га бюд жэ ту ў 
сту дзе ні — чэр ве ні 2014-га 
пра фі нан са ва ны ў су ме 
Br95,8 трлн.

З ПА НЯ ДЗЕЛ КА
БУ ДЗЕ КАМ ФОРТ НА 

У па чат ку на ступ на га тыд ня ў Бе ла ру сі ўста лю ец ца кам-
форт нае лет няе на двор'е, па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту 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.

«На пра ця гу тыд ня ўмо вы на двор'я ў на шай кра і не вы зна ча лі 
пе ра важ на ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты. Іх ак тыў насць тлу-
ма чыц ца вя лі кі мі кант рас та мі тэм пе ра тур як ка ля зям лі, так і на 
вы шы ні да 10 км. Ба раць ба па між не  жа да ю чым па кі даць тэ ры то-
рыю кра і ны тра піч ным па вет рам і на ды хо дзя чым ха лад на ва тым 
акі я ніч ным пры во дзі ла да фар мі ра ван ня моц ных на валь ніч ных 
аб ло каў, вы шы ня якіх да ся га ла 13–15 км. У ста ліч ным рэ гі ё не 
за два дні (12 і 14 жніў ня) вы па ла амаль ме сяч ная нор ма даж-
джоў», — па ве да мі ла Люд мі ла Па ра шчук.

У су бо ту фран таль ныя раз дзе лы па кі нуць Бе ла русь. З поўд ня 
Бал тый ска га мо ра бу дуць па сту паць уме ра на цёп лыя па вет ра ныя 
ма сы, даж джоў бу дзе ня шмат, толь кі ў асоб ных ра ё нах маг чы мы 
не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы з на валь ні ца мі. Тэм пе ра ту ра 
ўна чы скла дзе плюс 9–16 гра ду саў, удзень — плюс 20–27 гра ду-
саў. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман.

У ня дзе лю на тэ ры то рыю Бе ла ру сі з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы 
пе ра мес ціц ца ак тыў ны ат мас фер ны фронт, на боль шай част цы 
тэ ры то рыі кра і ны маг чы мы ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на-
валь ні цы, уна чы ў асоб ных ра ё нах па паў днё вым ус хо дзе моц ныя 
даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 10–17 гра ду-
саў, днём — плюс 19–26 гра ду саў.

У па чат ку на ступ на га тыд ня ўста но віц ца спа кой нае кам форт-
нае лет няе на двор'е, пе ра важ на без апад каў. Мес ца мі па за ха дзе 
ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы плюс 9–16 гра ду саў, днём — плюс 21–28 гра-
ду саў.


