
Мі ніс тэр ства ганд лю Бе-
ла ру сі пра па на ва ла ад на віць 
іль гот нае спа жы вец кае крэ ды-
та ван не фі зіч ных асоб для на-
быц ця ай чын ных та ва раў.

З 1 каст рыч ні ка ў аў та да-
рож ных пунк тах про пус ку 
на гра ні цы з Лат ві яй, Літ вой 
і Поль шчай ча со ва спы ня ец-
ца пе ша ход ны рух.

Учо ра ў Жэ не ве вы зна ча-
ны 13 га ра доў, якія пры муць 
мат чы фі наль на га эта пу чэм пі-
я на ту Еў ро пы па фут бо ле 2020 
го да. Мінск, які прэ тэн да ваў на 
мат чы гру па во га эта пу і су стрэ-
чу 1/8 фі на лу, у іх лік не ўвай-
шоў. А фут боль ная збор ная 
Бе ла ру сі апус ці ла ся на 89-е 
мес ца ў рэй тын гу ФІ ФА.

22 ве рас ня, у Дзень без 
аў та ма бі ля, у Мін ску ў пар-
ку імя 60-год дзя Каст рыч ні-
ка вы са дзяць дрэ вы, а ка ля 
гім на зіі №19 ад кры юць ве ла-
пар коў ку.

На цы я наль ны фес ты валь 
бе гу «Языль ская дзя сят ка» 
прой дзе ў Ста рых Да ро гах 27 
ве рас ня.
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Аба ма ад мо віў Укра і не ў ста ту се асноў на га са юз ні ка ЗША 
па-за НА ТА 

Прэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма ад мо віў Укра і не ў атры ман ні ста ту су асноў на га са юз ні ка ЗША па-за 
НА ТА, па ве да міў укра ін скі прэ зі дэнт Пётр Па ра шэн ка ў эфі ры тэ ле ка на ла СNN. Па ра шэн ка так са ма 
за явіў, што да моў ле нас ці з ЗША не ўклю ча юць па стаў кі цяж кіх уз бра ен няў у кра і ну, але Укра і на мо жа 
атры маць гэ тую зброю з ін шых кра ін. Аме ры кан скі лі дар за явіў свай му ка ле гу аб пад трым цы дып ла-
ма тыч на га ўрэ гу ля ван ня ўкра ін ска га кан флік ту. Пас ля су стрэ чы з Па ра шэн кам у Бе лым до ме Аба ма 
рас па вёў, што ЗША да дуць но вы па кет да па мо гі Укра і не.

Шат ланд цы не хочуць не за леж нас ці 
У Шат лан дыі ста лі вя до мыя па пя рэд нія вы ні кі рэ фе рэн ду му аб 

не за леж нас ці. Га ла са ван не прай шло пры рэ корд на вы со кай яў цы 
вы бар шчы каў — 84,59% (га ла са ва лі 4 млн 283 тыс. 392 ча ла ве кі). 
Пас ля пад лі ку га ла соў на ўсіх 32 вы бар чых участ ках ста ла вя до ма, 
што за ад дзя лен не Шат лан дыі ад Вя лі ка бры та ніі пра га ла са ва лі 
44,7% удзель ні каў рэ фе рэн ду му, су праць — 55,3%. Афі цый на вы ні кі 
рэ фе рэн ду му па куль не пад ве дзе ны. Вя до ма, што толь кі ў ча ты-
рох з 32 акруг пры хіль ні кі вы ха ду кра і ны са скла ду Вя лі ка бры та ніі 
апы ну лі ся ў боль шас ці.

«Аў ро ра»
па кі дае Пет ра град скую на бя рэж ную 

Ле ген дар ны крэй сер «Аў ро ра» 21 ве рас ня па кі не Пет ра-
град скую на бя рэж ную ў Санкт-Пе цяр бур гу і вер нец ца на мес ца 
сва ёй гіс та рыч най ста ян кі пас ля ра мон ту, у 2016 го дзе. У хо дзе 

ра монт ных ра бот пла ну ец ца 
за ха ваць у поў ным аб' ёме 
гіс та рыч ныя част кі кор пу са 
і ме ха ніз маў ка раб ля, ста-
віць «Аў ро ру» на са ма стой-
ны ход не бу дуць. Ра ман та ваць «Аў ро ру» бу дзе Кранш тац кі мар скі 
за вод. Апош ні маш таб ны ра монт на «Аў ро ры» пра во дзіў ся ка ля 
30 га доў та му.

Долар ЗША    10540,00
Еўра 13590,00
Рас. руб. 274,00
Укр. грыўня 771,60

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.09.2014 г. 
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У Поль шчы 
на зва ны склад 
но ва га ўра да 

Пры зна ча ная прэм' ер-мі-
ніст рам Поль шчы спі кер сей ма 
Ева Ко пач на зва ла склад но ва-
га ўра да кра і ны. Фар мі ра ван-
не но ва га ка бі не та мі ніст раў 
спат рэ бі ла ся ў Поль шчы пас-
ля ад стаў кі прэм' ер-мі ніст ра 
До наль да Тус ка, які быў пры-
зна ча ны стар шы нёй Еў ра пей-
ска га са ве та. Ва ўра дзе Ко пач 
за ха ва лі свае па са ды мно гія 
мі ніст ры з ка ман ды Тус ка. У 
пры ват нас ці, аба рон ным ве-
дам ствам па-ра ней ша му бу дзе 
кі ра ваць То маш Се ма няк, які 
стаў так са ма ві цэ-прэм' е рам, 
мі ніст рам дзярж каз ны за ста-
нец ца Ула дзі меж Кар пін скі, а 
за на ва коль нае ася род дзе пра-
цяг не ад каз ваць Ма чэй Гра боў-
скі. Га лоў най сен са цы яй ста ла 
з'яў лен не ў ка бі не це мі ніст раў 
кі раў ні ка ка мі сіі сей ма Поль-
шчы па за меж ных спра вах 
Гжэ га жа Схе ці ны, які за няў па-
са ду мі ніст ра за меж ных спраў 
рэс пуб лі кі. Гэ тае ра шэн не здзі-
ві ла мяс цо вых на зі раль ні каў, 
бо Схе ці на лі чыц ца га лоў ным 
апа не нтам Ко пач і Тус ка ў кі-
ру ю чай пар тыі Гра ма дзян ская 
плат фор ма.
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Хто ў «Це рам ку» жы ве?
Мая Бо біч, за гад чы ца сад ка «Це ра мок», што 

ў аг ра га рад ку Аль го ва Ві цеб ска га ра ё на, вель мі 
здзі ві ла ся зван ку.

— Гэ та звы чай ны вяс ко вы са док. Ды і дзень 
сён ня, на пэў на, не зу сім доб ры для рэ парт ажу — 
ге не раль ная пры бор ка ў нас… А вы яшчэ і па пра-
ца ваць хо ча це? Ну, та ды пры яз джай це! — зга-
дзі ла ся Мая Мі хай лаў на. Яна кі руе ка лек ты вам, 
па чы на ю чы з 1998 го да. Да гэ та га пра ца ва ла ў 
ві цеб скім сад ку, бы ла за гад чы цай са да ў вёс цы 
Са сноў ка. Да па ступ лен ня ў ВНУ скон чы ла ме-
ды цын скае ву чы лі шча, по тым бія фак Ві цеб ска га 
пе да га гіч на га ін сты ту та (ця пер — Ві цеб скі дзяр-
жаў ны ўні вер сі тэт імя П. М. Ма шэ ра ва.).

— У на ступ ным го дзе сад ку споў ніц ца 40 га-
доў. У нас 73 дзі ця ці, у тым лі ку 9 — са шмат дзет-
ных сем' яў. Баць кі апош ніх пла цяць за хар ча ван не 
толь кі па ло ву су мы. А без льго ты сён ня пла та — 
22 ты ся чы 30 руб лёў за дзень. Але гэ та — ца на 
ча ты рох ра зо ва га хар ча ван ня для дзя цей з груп 
12-га дзін на га зна хо джан ня. Тыя, хто ў сад ку 10 з 
па ло вай га дзін, ядуць 3 ра зы, та му пла та тро хі 
мен шая. Баць кі ка лісь ці аплач ва лі хар ча ван не 
толь кі на 40%, по тым на 60%, ця пер — 
на 100%, — рас каз вае за гад чы ца.

Як я быў…Як я быў…  ��

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па пра ца ваў
у дзі ця чым сад ку вы ха валь ні кам і яго па моч ні кам 

БЯЗ ВУ СЫ «НЯНЬ»
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ГРОДЗЕНШЧЫНА
СВЯТКУЕ ЮБІЛЕЙ

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў
жы ха роў Гро дзен шчыны з 70-год дзем з дня ўтва рэн ня воб лас ці.

«Ваш край па пра ве лі чыц ца бе ла рус кай жыт ні цай, на да сяг нен ні гро-
дзен скіх хле ба ро баў сён ня раў ня ец ца ўся кра і на. Знач ных пос пе хаў вы 
да сяг ну лі ў хі міч най, лёг кай і хар чо вай пра мыс ло вас ці, вы твор час ці буд-

ма тэ ры я лаў. Пра дук цыя прад пры ем стваў воб лас ці вы лу ча ец ца вы со кай якас цю і доб ра вя до мая 
на су свет ным рын ку», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У він ша ван ні га во рыц ца, што дзя ку ю чы дзіў най пры ро дзе, гіс то ры ка-куль тур най спад чы не і шэ-
дэў рам ар хі тэк ту ры рас це ту рыс тыч ная пры ваб насць рэ гі ё на. Жы ва піс ныя ся дзі бы і за мкі, бе раж лі ва 
за ха ва ныя, не кра ну тыя ланд шаф ты слу жаць са праўд ным упры га жэн нем бе ла рус кай зям лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма ад зна чыў, што на шым га лоў ным ба гац цем заў сё ды бы лі лю дзі. 
На дум ку Прэ зі дэн та, ура джэн цы Гро дзен шчы ны ўслаў ля юць Ра дзі му пра цоў ны мі здзяйс нен ня мі, 
спар тыў ны мі пе ра мо га мі і твор чы мі да сяг нен ня мі.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма:
«Іна ва цый ны век тар раз віц ця 
пра мыс ло вас ці — най важ ней-
шы наш ары ен цір. Не так даў-
но на су стрэ чы з ву чо ны мі мы 
га ва ры лі аб тым, што іх па-
тэн цы ял для раз віц ця вы твор-
час ці трэ ба вы ка рыс тоў ваць 
мак сі маль на. Бо ві да воч на, што 
той, хто ства рае най ноў шыя 
тэх на ло гіі, мае знач на больш 
перс пек тыў для эка на міч на га 
рос ту, чым той, хто вы му ша-
ны іх на бы ваць. Да рэ чы, ця пер 
Гро дзен скі ўні вер сі тэт ства-
рае ад кры ты рэ гі я наль ны банк 
іна ва цый ных пра мыс ло вых 
ідэй — ан лайн-пля цоў ку, дзе 
бу дуць су стра кац ца маг чы мас-
ці на ву коў цаў і за пы ты прад-
пры ем стваў. Лі чу, што Грод на 
мо жа і па ві нен стаць фі нан са-
ва-ін фар ма цый ным цэнт рам. 
Вы со ка тэх на ла гіч ныя (5–6-га 
ўзроў няў тэх на ло гій) іна ва цый-
ныя вы твор час ці тут па він ны 
атры маць ды на міч нае раз віц цё. 
Па ка заль на, што ў Грод не пла-
ну ец ца ства рыць фі лі ял Пар ка 
вы со кіх тэх на ло гій, які так са-
ма бу дзе спры яць пра соў ван ню 
іна ва цый».
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Вы ра біць цу кар — ня ма ні чо га… Пра віль на, больш скла да на-
га. Кож ны з нас што дня спа жы вае цу кар ка лі не ў бу лач цы, то 
ў мар ме ла дзе, ка лі не ў ёгур це, то ў ша ка лад цы. Дзе ці і да рос-
лыя па не каль кі ра зоў на дні за пус ка юць лыж кі ў цу кар ні цы і 
пе ра но сяць ты ся чы крыш та лёў у куб кі з ча ем-ка вай-ка ка вай. 
А коль кі ж яны рас сы па юць мі ма куб каў! Зда ец ца, ну і што? 
Ней кі там цу кар — гэт кая каш тоў насць… Але ж ка лі б вы па-
бы ва лі там, дзе гэ тая каш тоў насць вы раб ля ец ца, то на зва лі 
б праз рыс тыя кру пін кі… бе лым зо ла там, не ме ней. Тое, што 
мы не абач лі ва рас сы па ем на стол, пра хо дзіць не ве ра год ны 
шлях. Раз мо ва ідзе пра вель мі і вель мі цяж кую, аб' ём ную 
пра цу най ма гут на га аб ста ля ван ня і, вя до ма, лю дзей.

«Не ве ра год ны» ў да дзе ным вы пад ку не азна чае, што ад на цук-
рын ка ро біц ца не каль кі ме ся цаў. Ад мо ман ту пер шай апра цоў кі сы-
ра ві ны — цук ро вых бу ра коў — да рас фа соў кі па па ке тах пра хо дзяць 
уся го… су ткі. Але ж якія! Бу рач ны сок пра ця кае за гэ ты час ка ля 50 км! 
І гэ ты бег з ад ной ёміс тас ці ў дру гую — круг ла су тач ны, без вы хад ных 
і свят. З пунк ту гле джан ня эка на міч най эфек тыў нас ці ідэа льна за вяр-
шаць пе ра пра цоў ку цук ро вых бу ра коў да сту дзе ня, па куль 
сы ра ві на за хоў вае най боль шую коль касць цук ру.

На ша мар ка На ша мар ка   ��

ЦУ КАР — ГЭ ТА ТАК… СКЛА ДА НА!
Жур на ліс там вы па ла маг чы масць па бы ваць 
на Слуц кім цук ра ра фі над ным кам бі на це ў гэ тыя 
асен нія дні, ка лі ад бы ва ец ца пе ра пра цоў ка пер шых 
пар тый но ва га ўра джаю цук ро вых бу ра коў
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НЕ МЯ КІ НА, А КУ ЖАЛЬ 
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе 
ад ра дзіць бы лую сла ву бе ла рус ка га льну 

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы на ве даў прад пры ем ствы па пе-
ра пра цоў цы льну ў Ар шан скім ра ё не і пра вёў на ра ду, пры-
све ча ную пы тан ням іль ня ной га лі ны.

Дзя ку ю чы пра вя дзен ню гэ тай між на род най эка ла гіч най ак цыі ат-
мас фер нае па вет ра ў на шай кра і не што год па збаў ля ец ца ад больш 
чым 350 тон шкод ных рэ чы ваў.

Спа дзя ём ся, што і для вас гэ ты не звы чай ны ве рас нё вы па ня дзе-
лак ста не на го дай, каб па чаць ты дзень, а маг чы ма і жыц цё, па-но ва-
му, пе ра сеў шы з аў та ма бі ля на ве ла сі пед ці гра мад скі транс парт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-
ве даў ААТ «Арэ хаў скі льно за-
вод», азна ё міў шы ся з хо дам 
рэ кан струк цыі і ма дэр ні за цыі, 
паведамляе БЕЛТА. Прэ зі дэнт 
ці ка віў ся ўмо ва мі за хоў ван ня 
сы ра ві ны, тэх на ла гіч ны мі пра цэ-
са мі вы пра цоў кі льно ва лак на на 
су час ным аб ста ля ван ні. Як бы ло 
да ло жа на кі раў ні ку дзяр жа вы, 
да 2015 го да з 36 дзей ных іль-
но за во даў пла ну ец ца па кі нуць 
25, з іх 10–12 бу дуць асна шча ны 
са мым су час ным аб ста ля ван-
нем. Аляк сандр Лу ка шэн ка даў 
вы со кую ацэн ку ра бо це прад-
пры ем ства. Прэ зі дэнт так са ма 
на ве даў Ар шан скі льно кам бі нат, 
дзе га вор ка іш ла аб рэ кан струк-
цыі, тэх ніч ным пе ра ўзбра ен ні і 
па вы шэн ні эфек тыў нас ці пра цы 
гэ та га прад пры ем ства.

За кра на ю чы пы тан не пра ця гу 
ма дэр ні за цыі на прад пры ем стве, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што гэ та за над та за трат на. 
«Кошт пы тан ня — ад $70 млн да 
$100 млн. Та кія гро шы яшчэ трэ-
ба знай сці, але па мя тай це пра 
тое, што раз ліч вац ца ў асноў ным 
прый дзец ца вам, — ска заў Прэ-
зі дэнт, звяр та ю чы ся да ра бот ні-
каў прад пры ем ства. — Праў да, 
за раз пра дук цыя зу сім ін шая. І 
ка лі так, як ка жа кі раў нік, пра-
да ец ца ваш та вар і на ват вы шэй 
за ры нач ную ца ну ў све це, на-
пэў на, аў чын ка вы ра бу вар тая, 
па гля дзім».

Аляк сандр Лу ка шэн ка не вы-
клю чыў, што ў перс пек ты ве, ка-
лі на лён бу дзе по пыт, у кра і не 
прый дзец ца па шы раць па се вы 
і льно вы твор часць. «Мы ўме ем 
пра ца ваць з іль ном, вы раб ляць 
з яго тка ні ны, і стра ціць гэ тую 
шко лу нель га, мы прос та не ма-
ем на гэ та пра ва», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

На на ра дзе па пы тан нях раз-
віц ця льня ной га лі ны, якая прай-
шла на Ар шан скім іль но кам бі-
на це, Прэ зі дэнт на га даў, што ў 
са ка ві ку 2010 го да ў Ор шы ўжо 
пра во дзі ла ся ана ла гіч ная на ра-
да; звяр нуў ува гу на тое, што 
ўрад узяў на ся бе аба вя за цель-
ства па вы ка нан ні на ме ча на га, 
дзярж слу жа чыя атры ма лі кан-
крэт ныя да ру чэн ні. За тым быў 
пры ня ты комп лекс ны біз нес-план 
раз віц ця льна вод чай га лі ны Бе-
ла ру сі на 2013–2015 га ды. Але, 
як ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы, 
«асноў ная ма са праб лем, пра 
якія га ва ры ла ся на па пя рэд няй 
на ра дзе, іс нуе да гэ та га ча су».

«Як бы ні ха це ла ся пры ўкра-
сіць сі ту а цыю ўра ду і мяс цо вай 
ула дзе, дзяр жаў ных кант ра лё-
раў не пад ма неш. Мне дак лад-
ва юць, што, як і ра ней, фак тыч-
на ва ўсіх аб лас цях ме лі мес ца 
фак ты сяў бы лё ну з па ру шэн нем 
ап ты маль ных тэр мі наў», — ад-
зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, 
што не вы кон ва ец ца тэх на ла-
гіч ны рэг ла мент вы рошч ван ня 
гэ тай куль ту ры, што цяг не не да-
бор та вар най пра дук цыі і па гар-
шэн не яе якас ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан-
ста та ваў, што ма дэр ні за цыя 
льно за во даў за цяг ну ла ся, пла-
ны не вы кон ва юц ца. Акра мя 
та го, ме лі мес ца фак ты, ка лі 
за куп ле нае да ра гое аб ста ля-
ван не пра стой ва ла на ву лі цы, 
да во дзі ла ся ўмеш вац ца кі раў-
ні ку дзяр жа вы. «Тэр мі ны комп-
лекс най ма дэр ні за цыі Ар шан-
ска га льно кам бі на та са рва ныя. 
Аб' ек ты, пе ра аб ста ля ван не якіх 
пла на ва ла ся на пер шым эта пе, 
пе ра нес лі на дру гі. Але і дру гі 
этап ма дэр ні за цыі ўжо знач на 
ад стае ад гра фі ка», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

«У вы ні ку за ка на мер ны вы-
нік — га лі на за ста ец ца страт-
най, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Прай грае ў 
кан ку рэн та здоль нас ці на кож-
ным эта пе пе ра пра цоў кі лё ну. 
Аб' ём ныя і якас ныя па каз чы кі
ль но пра дук цыі, якая рэа лі зу ец-
ца, не ад па вя да юць па тра ба ван-
ням ча су і маг чы мас цям на шых 
прад пры ем стваў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што ў кра і не ўжо ня ма ла 
зроб ле на, каб пад няць ільня ную 
га лі ну на больш вы со кі ўзро-
вень. «Гэ тая куль ту ра для Бе-
ла ру сі па лі тыч ная. Яна на гер бе 
на шай кра і ны. Але спра ва тут 
на ват не ў па лі ты цы: гэ та вы дат-
ны та вар, вы дат ны пра дукт!» — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
па він на больш вы раб ляц ца і па-
стаў ляц ца на ры нак та кіх тка нін, 
якія бы лі пра дэ ман стра ва ны яму 
на Ар шан скім іль но кам бі на це.

«Па ін фар ма цыі Бел ста та, у 
су свет най вы твор час ці льно ва-
лак на Бе ла русь зай мае дру гое 
мес ца. Па ра коль кас ці пе ра хо-
дзіць у якасць. Бы лую сла ву бе-
ла рус ка га лё ну мы аба вя за ны 
ад ра дзіць. У гэ тай сфе ры мы 
па він ны быць за ка на даў ца мі мо-
ды», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

22 ве рас ня ўвесь свет тра ды цый на ад зна чыць Дзень без аў та ма бі ля

ЭКАЛОГІЯ НА ДВУХ КОЛАХ

ПЫ ТАН НЕ ПА ВЫ ШЭН НЯ ПЕН СІЙ НА ГА 
ЎЗРОС ТУ ПА КУЛЬ НЕ АБ МЯР КОЎ ВА ЕЦ ЦА 

Пра гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў пад час гу тар кі з пра цоў-
ным ка лек ты вам Ар шан ска га льно кам бі на та. Прэ зі дэнт лі чыць, 
што ў кра і не даў но трэ ба бы ло па вы шаць пен сій ны ўзрост. «Але вы 
гэ та га не хо ча це. А я вам абя цаў, што, перш чым гэ та ра біць, мы з 
ва мі па ра ім ся. Але май це на ўва зе: та кая бу дзе і пен сія», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. «Ка лі б у нас быў вы шэй шы пен сій ны ўзрост, 
то вя лі кую ма су гро шай мы маг лі б дзя ліць на мен шую коль касць 
пен сі я не раў, і пен сія бы ла б знач на вы шэй шай. Але ка лі вы гэ та-
га не хо ча це — доб ра. Бу дзем шу каць ін шыя шля хі», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ў кра і не адзін пен сі-
я нер пры па дае на 1,3 ча ла ве ка, які пра цуе. «Гэ та не нар маль на. 
Трэ ба, каб су ад но сі ны бы лі ха ця б 1:3», — ска заў Прэ зі дэнт.


