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КОРАТКА

Ге не раль ны сак ра тар 
НА ТА пад тры маў мір ны 
план

НА ТА ві тае на ма ган ні па мір ным вы ра-
шэн ні кан флік ту на ўсхо дзе Укра і ны. Та-
кім чы нам ге не раль ны сак ра тар аль ян су 
Ан дэрс Фог Рас му сэн ад ка заў на пы тан-
не, якое да ты чыц ца пра па ноў прэ зі дэн та 
Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на па ўрэ гу ля ван ні 
сі ту а цыі ў Дан ба се. 

Пры гэ тым Рас му сэн ад зна чыў, што 
больш важ ная рэ аль ная сі ту а цыя ў рэ гі-
ё не, пе рад ае Rеutеrs. Ге не раль ны сак ра-

тар за раз зна хо дзіц ца ў Нью пар це (Вя лі-
ка бры та нія), дзе пра хо дзіць двух дзён ны 
са міт НА ТА. Рас му сэн зноў сцвяр джае, 
што ра сій скія вай скоў цы пры ма юць удзел 
у кан флік це ва Укра і не. «Мы ма ем спра ву 
з сі ту а цы яй у га лі не бяс пе кі, якая сур' ёз на 
змя ні ла ся», — пад крэс ліў ён. Прэ зі дэнт 
Ра сіі 3 ве рас ня апуб лі ка ваў план па да-
сяг нен ні мі ру на ўсхо дзе Укра і ны. Гэ ты 
план уклю чае ў ся бе сем пунк таў. Ся род 
іх — аб мен ба ка мі кан флік ту па лон ны мі 
па фор му ле «ўсіх на ўсіх», уста наў лен не 
рэ жы му спы нен ня агню і ад крыц цё гу ма-
ні тар ных ка лі до раў для да стаў кі да па мо гі 
ў Дан бас.

У ААН пад лі чы лі кошт 
ба раць бы з Эбо ла

Спец ка ар ды на тар ААН па лі ха ман цы 
Эбо ла Дэ від На ба ра за явіў, што на ба-

раць бу з ві ру сам не аб ход на вы дат ка ваць 
600 міль ё наў до ла раў. Яшчэ на мі ну лым 
тыд ні, па пад лі ках Су свет най ар га ні за-
цыі ахо вы зда роўя, гэ тая су ма не пе ра-
вы ша ла 490 міль ё наў до ла раў. Па вод ле 
апош ніх да ных СА АЗ, ві рус за браў жыц ці 
звыш 1900 ча ла век, а ўся го за рэ гіст ра ва-
на больш за тры з па ло вай ты ся чы вы пад-
каў за хвор ван ня. За адзін толь кі мі ну лы 
ты дзень за гі ну ла амаль 400 ча ла век.

Ра сія га то ва вяр нуц ца 
да пе ра моў па га зе 
з Укра і най

Ра сію за да во ліць ца на га зу ў $485 
за 1 тыс. куб.м для Укра і ны, ка лі гэ тай 
кра і не не па трэб ны зніж кі. 

Пра гэ та за явіў жур на ліс там прэм'-
ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў. 
Ён за пэў ніў, што Маск ва га то ва да ад-
наў лен ня га за ва га су пра цоў ніц тва пры 
вы ка нан ні дзвюх умоў. «Па га шэн не іс-
ну ю чай за па зы ча нас ці, якая да сяг ну ла 
аст ра на міч най ліч бы», — на зваў стар-
шы ня ўра да пер шую ўмо ву. Дру гой умо-
вай па він на быць ся рэд не га да вая ца на ў 
385 за ты ся чу ку ба мет раў з улі кам ад ме-
ны іс ну ю чай ра сій скай мыт най пош лі ны. 
Ра ней 2 ве рас ня на па ся джэн ні ўра да 
прэм' ер-мі ністр Укра і ны Ар се ній Яца нюк 
за явіў, што Укра і на га то ва куп ляць ра-
сій скі газ па $300 за 1 тыс. куб.м ле там 
і 385 — узім ку.
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і грыбы?

Чар го вае па ся джэн не трох ба ко вай кан-
такт най гру пы (Укра і на — АБ СЕ — Ра сія) 
па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі на ўсхо дзе Укра і ны 
прой дзе ў «Прэ зі дэнт-атэ лі» ў Мін ску сён ня, 
5 ве рас ня.

Са вет Мі ніст раў Бе ла ру сі пры няў па-
ста но ву № 850 ад 29 жніў ня 2014 го да, 
якая да ты чыц ца лік ві да цыі ва ен ных 
пра ку ра тур. Як па ве дам ля ла ся ра ней, у 
Бе ла ру сі бы лі так са ма лік ві да ва ны ва-
ен ныя су ды.

Руб лё выя ўкла ды на сель ніц тва ў Бе-
ла ру сі на 1 жніў ня скла лі Br42 трлн 733,7 
млрд, па вя лі чыў шы ся ў па раў на нні з па чат-
кам го да на 29,4% у на мі наль ным вы ра жэн-
ні і на 16,5% — у рэ аль ным. 

Дзень бе ла рус кай эка но мі кі 8 ве рас ня 
прой дзе ў Франк фур це-на-Май не.

Бе ла рус кі ву чо ны Ана толь Ку лак уда сто-
е ны ме да ля «Па мя ці ака дэ мі ка М.М. Эма-
ну э ля», за сна ва на га Ра сій скай ака дэ мі яй 
на вук, Мас коў скім дзяр жаў ным уні вер сі-
тэ там імя М.В. Ла ма но са ва і між на род ным 
фон дам «На ву ко вае парт нёр ства».

У Грод не ўчо ра па ча ла пра ца ваць XVІ 
Рэс пуб лі кан ская ўні вер саль ная вы стаў-
ка-кір маш «Еў ра рэ гі ён «Нё ман-2014».

На цы я наль ны му зей-за па вед нік «Ня-
свіж» атры мае ка лек цыю ста ра даў ніх ма-
нет з Дзярж фон ду каш тоў ных ме та лаў і 
каш тоў ных ка мя нёў Бе ла ру сі. Ра ры тэ ты 
бяз вы плат на бу дуць пе ра да дзе ны са схо ві-
шча каш тоў нас цяў Мі ніс тэр ства фі нан саў.
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Чай аба ра няе лю дзей 
ад заў час най смер ці

На дум ку фран цуз ска га пра фе са ра Ні ка-
ля Да ншэ на, рэ гу ляр нае ўжы ван не гар ба ты 
на 24% зні жае ры зы ку смер ці ад за хвор-
ван няў, не звя за ных з сар дэч на-са су дзіс тай 
сіс тэ май, пе рад ае «NеwsRU Іsrаеl».

Гэ тыя вы-
сно вы бы-
лі зроб ле ны 
пас ля ана лі зу 
131401 па цы-
ен та 18—95 
га доў. Доб-
ра ах вот ні каў 
раз бі ва лі на 
тры гру пы: 
тыя, хто не 
п'е чай і ка ву; 
тыя, хто п'е 1—4 куб кі ў дзень; тыя, хто 
п'е больш за 4 куб кі ў дзень. Вы свет лі ла-
ся, што лю дзі, якія лю бяць не толь кі чай і 
ка ву, але і цы га рэ ты, ма юць па вы ша ную 
ры зы ку сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван-
няў. Але ка лі ча ла век вы пі ваў больш за 4 
куб кі ка вы ў дзень, сіс та ліч ны ар тэ рыя-
льны ціск зні жаў ся, а дыя ста ліч ны — па-
вы шаў ся. У гар ба ты быў та кі ж, але яшчэ 
больш ві да воч ны эфект. У гру пе ама та раў 
гар ба ты ры зы ка смер ці ад за хвор ван няў, 
не звя за ных з сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ-
май, бы ла зні жа на на 24%. Асаб лі ва ўсе 
«плю сы» на пою маг лі аца ніць бы лыя і са-
праўд ныя кур цы.

Долар ЗША    10450,00
Еўра 13730,00
Рас. руб. 284,00
Укр. грыўня 826,09

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 05.09.2014 г. 

Ва дзім КАР МА ЗІН, 
ды рэк тар дэ парт амен та 
па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 
спор ту і ту рыз му:

«Кож на му бе ла рус ка му 
го ра ду і рэ гі ё ну не аб ход на 
ства раць улас ны ту рыс-
тыч ны брэнд. Яны па він-
ны быць вя до мы мі. Улас на, 
для та го брэн ды і іс ну юць. 
У гэ тай сфе ры ўжо ёсць 
пэў ныя на пра цоў кі. У рэ гі-
ё нах ра зу ме юць, што ад іх 
хо чуць. Кож ны го рад імк-
нец ца ся бе па зі цы я на ваць 
у эк скур сій ных пра гра мах. 
На прык лад, Грод на лі-
чыц ца ка ра леў скім го ра-
дам, а Дзіс на — са мым 
ма лень кім. А вось у Мін-
ску брэн дзі ра ван не па куль 
ідзе цяж ка. Так што гэ та 
вель мі ак ту аль ная тэ ма. 
Яна пра пі са на ў дзярж пра-
гра ме раз віц ця ту рыз му».

ВЕРАСНЁЎСКАЕ НАТХНЕННЕВЕРАСНЁЎСКАЕ НАТХНЕННЕ

ДА ЧА КА ЛІ СЯ: + 25
Сі ноп ты кі праг на зу юць, што ў вы хад ныя 
да нас за ві тае ма ла дое ба бі на ле та

У блі жэй шыя дні тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць пад 
уплыў скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, та му ўжо ў пят ні цу 
ча ка ец ца со неч нае і су хое на двор'е, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды 
Воль га ФЯ ДО ТА ВА.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе плюс 18-23 
гра ду сы. Цу доў нае кам форт нае на двор'е ча ка ец ца ў су бо ту і ня дзе-
лю, ка лі бу дзе ма ла воб лач на і пе ра важ на без апад каў. Ра ні цай мес-
ца мі ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ў гэ тыя двое су так бу дзе на 
ўзроў ні плюс 5-12 гра ду саў, ад нак ужо ўдзень па вя лі чыц ца да 17-24 
цяп ла. Не па він на іс тот на змя ніц ца на двор'е і ў па ня дзе лак, ка лі із ноў 
бу дзе без апад каў. Ра зам з тым, па цяп лее. У ноч на па ня дзе лак ста не 
ўжо плюс 7-13 гра ду саў, а ўдзень пры грэе на ват да 18-25 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
у ся рэ дзі не на ступ на га тыд ня ў Бе ла русь прый дуць ат мас фер ныя 
фран ты з бо ку За ход няй Еў ро пы. Та му ў аў то рак і се ра ду мес ца мі 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, а ў асоб ных ра ё нах маг чы мы 
на валь ні цы. Ад нак і та ды за ха ва ец ца да во лі цёп лае на двор'е. Уна чы 
праг на зу ец ца ад 8 да 15 цяп ла, а ўдзень бу дзе плюс 18-25 гра ду саў, 
толь кі па паў ноч ным за ха дзе плюс 15-17 гра ду саў. Спе цы я ліс ты 
ад зна ча юць, што ма ла дое «ба бі на ле та» за ві та ла да нас ра ней, 
чым звы чай на. Са праўд нае ча ка ец ца кры ху паз ней — пры клад на 
ў каст рыч ні ку.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е  ��

Ін тэ гра ва ныя кла сы для пер ша клас ні каў з аў тыз мам бу-
дуць дзей ні чаць у но вым на ву чаль ным го дзе ад ра зу ў пя-
ці ста ліч ных уста но вах аду ка цыі. У За вод скім ра ё не — у 
ся рэд ніх шко лах № 5 і № 18. У Фрун зен скім — у СШ №81, 
Са вец кім — у СШ № 187, Пар ты зан скім — СШ № 108 і Цэнт-
раль ным — у шко ле № 104.

Пер шы ін тэ гра ва ны клас для дзя цей з аў тыз мам быў ство ра-
ны год та му ў ся рэд няй шко ле №5. А 1 ве рас ня тут ад крыў ся ўжо 
дру гі та кі клас.

— Ды рэк тар ста ліч най шко лы №5, якая з асця ро гай пры ма ла ле-
тась та кое ра шэн не, за раз кан ста туе, што дзе ці з аў тыз мам за год 
па ка за лі ка ла саль ную са цы я лі за цыю. Яны не ба яц ца ін шых дзя цей, 
хар чу юц ца ра зам з усі мі ў школь най ста ло вай, удзель ні ча юць у су-
мес ных свя тах і ме ра пры ем ствах. Звы чай ныя ра вес ні кі кан так ту юць 
з імі і ва ўсім ім да па ма га юць, — рас ка за ла жур на ліс там на чаль нік 
ад дзе ла да школь най, агуль най ся рэд няй і спе цы яль най аду ка-
цыі Ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма Ма ры на ЮР КЕ ВІЧ. — 
Ня ма на ра кан няў і з бо ку баць коў звы чай ных дзя цей.

Су пра ва джа лі аду ка цый ны пра цэс дзя цей з асаб лі вас ця мі цью-
та ры — пе да го гі, якія пра цу юць з дзі цем ін ды ві ду аль на. Бы ла пра-
ве дзе на вя ліз ная ра бо та. Спе цы я ліс ты-дэ фек то ла гі, на стаў ні кі па-
чат ко вых кла саў — усе прай шлі праз се мі на ры, май стар-кла сы, 
кан суль та ван не праз су пра цоў ніц тва з мас коў скі мі ар га ні за цы я мі, 
якія ўжо ма юць больш ба га ты во пыт ра бо ты з та кі мі дзець мі.

А ін тэ гра ва ны клас, які ад крыў ся 1 ве рас ня ў 187-й мін скай шко-
ле, — гэ та чар го вы крок на пе рад у са цы я лі за цыі дзя цей з аў тыс-
тыч ны мі рас строй ства мі. Акра мя асноў на га кла са, для асаб лі вых 

дзя цей тут ство ра ны яшчэ і рэ сурс ны клас, дзе ёсць спе цы яль на 
вы раб ле ная мэб ля для за ня ткаў, зо ны ад па чын ку і ка рэк цый ных 
за ня ткаў па сэн сар най ін тэ гра цыі. Як вя до ма, дзе цям з аў тыз мам 
улас ці вая па вы ша ная сэн сар ная ад чу валь насць, та му ім трэ ба па-
сту по ва пры звы чай вац ца да шум ных школь ных ме ра пры ем стваў 
і ўва зе да іх з бо ку вя лі кай коль кас ці не зна ё мых лю дзей.

— Мы вя дзём сва іх дзя цей у шко лу з упэў не нас цю, што ім там 
бу дзе доб ра, — ка жа стар шы ня між на род най даб ра чын най гра-
мад скай ар га ні за цыі «Дзе ці. Аў тызм. Баць кі», ма ці пер ша-
клас ні ка Ільі Тац ця на ЯКАЎ ЛЕ ВА. — Мы, баць кі, га то вы і да лей 
уклад ваць сі лы і срод кі ў на ву чан не спе цы я ліс таў найноў шым ме то-
ды кам ра бо ты з дзець мі з аў тыз мам, у ства рэн не для іх кам форт най 
ат мас фе ры ў шко ле, у рас паў сюдж ван не на ша га до све ду на ін шыя 
шко лы і рэ гі ё ны Бе ла ру сі.

Спа дзя ём ся, што наш ін тэ гра ва ны клас ста не пер шым кро кам 
да ства рэн ня пер шай у кра і не ін клю зіў най шко лы. І мы ўжо га то вы 
зра біць на ступ ны крок: ёсць гру па ак тыў ных баць коў дзя цей больш 
ста рэй ша га ўзрос ту, якія га то вы пры вес ці сва іх вуч няў на ся рэд нюю 
школь ную сту пень і ў су пра цоў ніц тве з уста но вай аду ка цыі ства раць 
умо вы для іх па спя хо вай ву чо бы.

Па куль што ў ся рэд ніх кла сах мін скіх школ не бы ло дзя цей з 
аў тыз мам. У гэ тым уз рос це яны аказ ва лі ся, як пра ві ла, на хат нім 
на ву чан ні або ў спец шко лах. На жаль, але ў бе ла рус кай сіс тэ ме 
аду ка цыі не бы ло та кіх па няц цяў як «цью тар», «па во дзін скі па ды-
ход», «сэн сар ная зо на» і, са мае га лоў нае, «ін клю зія». Але за раз 
сі ту а цыя мя ня ец ца...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Асаб лі вы светАсаб лі вы свет  ��

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы пры няў з дак ла дам стар шы ню 
праў лен ня Бел ка ап са ю за Ва ле рыя Іва но ва і на мес ні ка 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ана то ля Лі са.

Прэ зі дэнт вы ка заў не за да во ле насць па асноў ных кі рун ках 
дзей нас ці гэ тай ар га ні за цыі — ганд лі і гра мад скім хар ча ван ні. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць дзіў най сі ту а цыю, ка лі Бел ка ап са юз 
рэ гу ляр на звяр та ец ца па фі нан са вую пад трым ку і крэ ды ты для па-
паў нен ня аба рот ных срод каў, у той час як ін шыя ар га ні за цыі ганд-
лю пра цу юць з пры быт кам. Пры гэ тым Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
лі чыць пус тымі раз мо вы пра тое, што ар га ні за цыі Бел ка ап са ю за 
зай ма юц ца аб слу гоў ван нем не ба га та га сель ска га на сель ніц тва 
і ня суць да дат ко выя тра ты на ўтры ман не аў та крам для да стаў кі 
та ва раў у ад да ле ныя вёс кі.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў гэ тай су вя зі да мо віў ся 
са стар шы нёй са ве та ды рэк та раў ТАА «Ты тунь-Ін вест» Паў лам 
Та пу зі дзі сам аб рэа лі за цыі ў Шкло ўскім ра ё не пра ек та ў сфе ры 
роз ніч на га ганд лю. Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў, што на пры-
кла дзе гэ та га пра ек та мяр ку ец ца па ка заць, як мож на за бяс пе-
чыць ап ты маль нае ганд лё вае аб слу гоў ван не сель скіх ра ё наў у 
ганд лё вым да чы нен ні і ар га ні за ваць за куп ку лі шкаў сель гас пра-
дук цыі ў на сель ніц тва. Га вор ка ідзе аб бу даў ніц тве вя лі кай шмат-
про філь най кра мы ў ра ён ным цэнт ры, дзе пад ад ным да хам бу дзе 
раз ме шча ны не толь кі ган даль, але так са ма ап тэ ка і аб' ек ты па 
ака зан ні бан каў скіх па слуг. Акра мя та го, у кож ным аг ра га рад ку 
пла ну ец ца ар га ні за ваць ганд лё выя пло шчы да 100 кв.м.

Пры вёў шы гэ ты прык лад, Прэ зі дэнт за ўва жыў, што «спа жыў-
ка а пе ра цыя да гэ та га ча су не па чы нае ва ру шыц ца. Яна прос та не 
ра зу мее, у якой сі ту а цыі пра цуе, што тыя са вец кія ча сы, ка лі яны 
бы лі ма на па ліс та мі, мі ну лі. І сён ня ўжо тыя не на віс ныя ёй ганд лё-
выя сет кі, якія іс ну юць у кра і не (і лю дзі ўхва ля юць іх дзей насць), 
га то вы аб слу гоў ваць сель скія ра ё ны і да ваць вы нік».

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ваў ся пра ект Бел ка ап са ю за па 
бу даў ніц тве ў Бе ла ру сі но вай зве ра гас па дар кі. Кі раў нік дзяр жа вы 
пад крэс ліў, што ў цэ лым заў сё ды пад трым лі вае ства рэн не но вых 
прад пры ем стваў, але звяр нуў ува гу, што пад бу ду чую пра дук цыю 
па він ны быць пра пра ца ва ны рын кі збы ту. Акра мя та го, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пе ра сця рог Бел ка ап са юз ад не аб грун та ва на га ім пар ту 
пры ства рэн ні но ва га прад пры ем ства, бо ў гэ тым вы пад ку мер-
ка ва ла ся за куп ляць за мя жой у тым лі ку спе цы яль ныя клет кі для 
ўтры ман ня жы вёл.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў на па ча так 2015 года за пла на-
ваць маш таб ную на ра ду з яго ўдзе лам, на якой бу дуць дэ та лё ва 
раз гле джа ны вы ні кі дзей нас ці Бел ка ап са ю за.

ПРАБ ЛЕ МЫ 
ОП ТАМ

Час, ка лі спа жыў ка а пе ра цыя бы ла 
ма на па ліс там, даў но мі нуў

ПЕР ШЫ КРОК ДА ІН КЛЮ ЗІЎ НАЙ ШКО ЛЫ

ПО ЛЕ ДЗЕЙ НАС ЦІ
Прэ зі дэнт пра па нуе Знеш эка нам бан ку ўдзел 

у боль шай коль кас ці пра ек таў у на шай кра і не
Пра гэ та іш ла раз мо ва на су стрэ чы Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі са стар шы нёй дзяр жаў най кар па ра цыі «Банк 
раз віц ця і  знеш не эка на міч най дзей нас ці (Знеш эка нам-
банк)» Ула дзі мі рам Дзміт ры е вым, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў Знеш эка нам бан ку за вы-
ка нан не ўсіх узя тых на ся бе аба вя за цель стваў. «Рых ту ю чы ся 
да гэ тай су стрэ чы, я па гля дзеў на вы ка нан не тых аба вя за цель-
стваў, якія вы да ва лі, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Шчы ра вам 
ска жу, я не вы явіў аба вя за цель стваў, якія б вы не вы кон ва лі. 
Больш за тое, і аб' ёмы фі нан са ван ня на шай эка но мі кі, і ўдзел 
бан ка ў крэ ды та ван ні, ма дэр ні за цыі эка но мі кі — усё гэ та пры-
сут ні чае».

«І ка лі вы ў гэ ты ня прос ты час для бан каў скай сіс тэ мы Ра сіі 
зной дзе це маг чы масць боль ша га ўдзе лу ў ме ра пры ем ствах эка-
на міч на га і фі нан са ва га ха рак та ру ў Бе ла ру сі, мы вам бу дзем 
толь кі ўдзяч ныя», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма вы ка заў асаб лі вую па дзя ку за фі нан са-
ван не бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі. «Пра ект, мож на 
ска заць, ста год дзя, но вы для Бе ла ру сі. Мы, вя до ма, вель мі 
скру пу лёз на па ды хо дзім да бу даў ніц тва, лі чым там кож ную ка-
пей ку, та му што гро шы зва рот ныя, крэ дыт ныя рэ сур сы. І ваш 
банк вель мі пад трым лі вае. Апош нюю вы дзе ле ную па зы ку ў 
$ 0,5 млрд мы асвой ва ем, стан цыя бу ду ец ца, кант роль там за-
бяс пе ча ны жа лез ны, і аса біс ты, і чле наў ура да, і дзяр жаў ны ў 
цэ лым. Та му я вам вель мі ўдзяч ны за гэ ты пра ект. Ка лі бу дзе 
маг чы масць удзе лу ў боль шым аб' ёме — ка лі лас ка», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы.

У сваю чар гу, Ула дзі мір Дзміт ры еў звяр нуў ува гу на тое, 
што ка ля 40% ба лан су дач чы на га бан ка ў Бе ла ру сі пры па дае 
на фі нан са ван не ін тэ гра цый ных пра цэ саў — на ка а пе ра цыю, 
пад трым ку экс пар ту, у тым лі ку за кошт ра сій ска га агенц тва па 
стра ха ван ні экс парт ных крэ ды таў і ін вес ты цый.

Сяр гей ДУБ КОЎ, 
на мес нік стар шы ні 

праў лен ня 
На цы я наль на га 

бан ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь:

— Га зе та «Звяз да» — 
ад но з най ста рэй шых 
бе ла рус кіх вы дан няў, 
га зе та з ге ра іч ным лё-
сам, якая дру ка ва ла ся ў 
тым лі ку пад час аку па цыі, у ча сы ад наў лен ня 
на род най гас па дар кі і вы хо дзіць ця пер. На ста-
рон ках вы дан ня асвят ля юц ца мно гія тэ мы, у 
тым лі ку пы тан ні фі нан са вай сіс тэ мы і бан каў, 
фі нан са вай аду ка ва нас ці. Ма тэ ры я лы, якія раз-
мя шча юц ца ў га зе це, заў сё ды ад роз ні ва юц ца 
глы бі нёй і ўсе ба ко вас цю. Яны ці ка выя і ор га нам 
дзярж кі ра ван ня, і ўдзель ні кам рын ку, і прос тым 
чы та чам.

За пі саў Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

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

Па ча ла ся пад піс ка на га зе ту 
«Звяз да» на ІV квар тал. 

За ста вай це ся з на мі — мы пі шам 
пра тое, што са праў ды важ на!

ЦІКАВА ЎСІМ

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ


