
Се зон кір ма шоў, які стар та ваў 
у га ра дах у мі ну лыя вы хад ныя, 
з не цяр пен нем ча ка юць усе — і ся ля не, 
і га ра джа не. Фер ме ры, пры ват ні кі 
і прад стаў ні кі буй ных сельгас прад-

пры ем стваў не ўпус ка юць маг чы мас ці 
хут ка і ў вя лі кіх аб' ёмах пра даць 
вы ра шча ны ўлет ку ўра джай, руп лі выя 
гас па ды ні спя ша юц ца «за та ва рыц ца» 
на зі му ві та мін най якас най пра дук цы яй 

па пры маль ных цэ нах. Уза ем ная 
вы га да ві да воч ная, та му на во сень скіх 
кір ма шах, як бы ло і спрад ве ку, 
ні пра даў цоў, ні па куп ні коў, 
ні са да віны-ага род ні ны не бра куе.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Поль шча за мо ві ла ў ЗША ўзбра ен няў 
на паў міль яр да до ла раў

Дзяр жаў ны дэ парт амент ЗША ўхва ліў маг чы мы аба рон ны кант ракт 
з Поль шчай кош там 500 міль ё наў до ла раў. Аб гэ тым па ве дам ля ец ца ў 
прэс-рэ лі зе Упраў лен ня ва ен на га су пра цоў ніц тва Пен та го на. Поль шча 
мае на мер на быць у ЗША 40 кры ла тых ра кет AGM-158A JASSM, дзве 
ра ке ты AGM-158A з комп лек сам вы пра ба валь най апа ра ту ры і сіс тэ май 
спы нен ня па лё ту і дзве ра ке ты-пус тыш кі та го ж ты пу. Акра мя та го, 

поль скі бок раз ліч вае ма дэр ні за ваць свае зні шчаль ні кі F-16C / D Block 52 для та го, каб тыя маг лі нес ці 
ра ке ты AGM-158A. Так са ма кант ракт пра ду гледж вае па стаў ку зап час так, да па мож на га аб ста ля ван ня, 
тэх ніч най да ку мен та цыі, тэх ніч ную пад трым ку і пад рых тоў ку поль скіх спе цы я ліс таў. Для за цвяр джэн ня 
здзел кі па гад нен не па ві нен ухва ліць Кан грэс ЗША.

Уве дзе на но вая ку пю ра на мі на лам у 10 еў ра
Еў ра пей скі цэнт раль ны банк з 23 ве рас ня ўво дзіць у аба ра чэн не но-

вую ку пю ру вар тас цю ў 10 еў ра, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Но вая 
ку пю ра, прад стаў ле ная яшчэ 13 сту дзе ня ў Франк фур це, на зы ва ец ца 
«Еў ро па» — па іме ні ге ра і ні ста ра жыт на грэ час кай мі фа ло гіі, дач кі фі ні-
кій ска га ца ра Еў ро пы. Ма лю нак вы ка на ны ў вы гля дзе ва дзя но га зна ка 
і га ла гра мы. Га лоў нае ад роз нен не ку пю ры ад банк но таў па пя рэд ня га 
па ка лен ня за клю ча ец ца ў аб ноў ле ных эле мен тах аба ро ны. Ку пю ры ста-
ро га ты пу за ста нуц ца за кон ным пла цеж ным срод кам. Іх бу дуць вы во дзіць з аба ра чэн ня па сту по ва.

Санк цыі ЕС мо гуць быць пе ра гле джа ны 30 ве рас ня
Еў ра са юз 30 ве рас ня мо жа па чаць пе ра гля даць санк цыі су праць Ра сіі. Як па ве да мі ла «Ком мер сан ту» 

кры ні ца ў ЕС, ра шэн не па гэ тым пы тан ні бу дзе пры ня та на ўзроў ні па ста ян ных прад стаў ні коў кра ін ЕС 
у Бру се лі. Прэс-сак ра тар кі раў ні ка дып ла ма тыі ЕС Кэт рын Эш тан не 
змаг ла па цвер дзіць гэ тую ін фар ма цыю, ад нак за яві ла, што да 30 ве-
рас ня знеш не па лі тыч ная служ ба ЕС па він на прад ста віць па ста ян ным 
прад стаў ні кам спра ва зда чу аб вы ка нан ні па гад нен ня па ўрэ гу ля ван ні 
кан флік ту ва Укра і не і, у пры ват нас ці, аб вы ка нан ні рэ жы му спы нен ня 
агню. Пас ля азна ям лен ня з гэ тым дак ла дам па ста ян ныя прад стаў ні кі 
па він ны бу дуць вы ра шыць, што ра біць з санк цы я мі. Мо жа быць абра ны 
ва ры янт па сту по ва га зняц ця аб ме жа ван няў.

Ве гетарыян ства 
спра ва ка ва ла 

эпі дэ мію дзі ця чых 
за хвор ван няў

Дэ фі цыт ві та мі ну В
12

 — час-
ты ды яг наз, які ста вяць швей-
цар скія пе ды ят ры. Гэ ты ві та мін 
ады гры вае важ ную ро лю для 
раз віц ця нер во вай сіс тэ мы, 
моз га, у пра цэ се ўтва рэн ня 
кры ві. Па ін фар ма цыі Фе дэ-
раль на га дэ парт амен та ахо вы 
гра мад ска га зда роўя Швей-
ца рыі, так са ма ся род швей-
цар скіх дзя цей рас паў сюдж-
ва ец ца дыс тра фія. Пры чы на 
ў ве гетарыян стве. Па коль кі 
сі ту а цыя ўжо зна хо дзіц ца на 
мя жы на цы я наль на га кры зі су, 
чы ноў ні кі вы ра шы лі звяр нуц ца 
да баць коў з за клі кам уклю-
чаць у ра цы ён дзя цей раз на-
стай ныя пра дук ты. Толь кі мя-
са, ры ба і ма лоч ныя пра дук ты 
мо гуць даць поў ны на бор ві та-
мі наў, мік ра эле мен таў і ін шых 
ка рыс ных рэ чы ваў, важ ных 
для дзі ця ча га ар га ніз ма. За 
апош няе дзе ся ці год дзе коль-
касць ве гетарыянцаў у Швей-
ца рыі па вя лі чы ла ся ў 4 ра зы і 
скла дае пры клад на 80000 ча-
ла век. Гэ та ад ра зу ж ад бі ла ся 
на рос це за хвор ван няў.
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Ула дзі слаў ЦЫ ДЗІК, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па аграр най 
па лі ты цы:
«У пра ек це За ко на «Аб ба раць бе 
з ка руп цы яй», які вы не се ны ў Бе-
ла ру сі на гра мад скае аб мер ка ван-
не, не аб ход на ўлі чыць не толь кі 
ад каз насць ха бар ні каў, але і тых, 
хто яго дае, пры чым ад каз насць 
гэ тая па він на быць эк ві ва лент-
най. Трэ ба вы клю чыць са свя до-
мас ці лю дзей на ват са му дум ку 
аб тым, што для спры яль на га 
вы ра шэн ня пы тан ня трэ ба ка-
мусь ці пра па на ваць гро шы ці ма-
тэ ры яль ныя каш тоў нас ці. Ка лі 
пра пі саць у за ко на пра ек це ад каз-
насць двух ба коў, маг чы ма, гэ та 
спы ніць не ка то рых ад да чы ха-
ба ру. Гра ма дзя не на шай кра і ны 
ў пе ра важ най боль шас ці за ко-
на па слух мя ныя, уз ро вень ка руп-
цыі ў Бе ла ру сі — адзін з са мых 
ніз кіх на пра сто ры СНД. Пры 
гэ тым да ку мент не па ві нен пе-
ра шка джаць ства рэн ню больш 
спры яль ных умоў для раз віц ця 
эка но мі кі ў кра і не. У ба раць бе з 
ка руп цы яй так са ма важ на не 
пе ра гнуць пал ку».
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Долар ЗША    10550,00
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.09.2014 г. 

МА БІЛЬ НАСЦЬ, 
КІ РУ Е МАСЦЬ, 

ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ста віць за да чу 

ства рэн ня поў на га за мкнё на га цык ла вы твор час ці 
перс пек тыў ных узо раў уз бра ен ня

Адпаведная га вор ка іш ла на ўча раш няй на ра дзе па гэтым 
пы тан ні, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Не аб ход на асна шчаць на шу ар мію су час най, вы со ка дак лад-
най і эфек тыў най збро яй, — ска заў Прэ зі дэнт. — Тэх ні ка па він на 
за бяс печ ваць пад раз дзя лен ням Уз бро е ных Сіл аба ро не насць, 
вы со кую ма біль насць, кі ру е масць, маг чы масць вес ці раз вед ку і 
на но сіць дак лад ныя аг ня выя ўда ры на вя лі кія ад лег лас ці».

«Ні хто не дасць і не пра дасць на ват за вя лі кія гро шы тое, што 
нам сён ня па трэб на, — перс пек тыў ныя ві ды ўзбра ен ня. Вы ба-
чы це гэ та на пры кла дзе на шай су сед няй Укра і ны», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, на коль кі гэ та важ на ў су час ных умо вах, мож-
на ба чыць на пры кла дзе ба я вых дзе ян няў, што ад бы ва юц ца.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў сло вы даў но вя до май муд-
рас ці: «Хо чаш мі ру — рых туй ся да вай ны». «Нам вай на не 
па гра жае на сён няш ні дзень, але ар мію трэ ба ўзброй ваць свое-
ча со ва, — лі чыць бе ла рус кі лі дар. — Бу дзем га то вы ад ка заць 
на лю бы вы клік ча су, у тым лі ку і та кі, зна чыць, вай ны не бу дзе. 
На жаль, аб ліч ча вай ны мя ня ец ца. У су вя зі з гэ тым па він ны 
мя няц ца і мы».

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на тое, што ў сту дзе ні мі ну ла га го да 
ім ужо ста ві лі ся за да чы па да лей шым раз віц ці прад пры ем стваў 
ва ен на-пра мыс ло ва га комп лек су і рас пра цоў цы но вай пра дук цыі. 
Част ко ва яны бы лі ўдак лад не ны ў час на вед ван няў прад пры ем-
стваў ВПК у Ба ра на ві чах і Ба ры са ве.

«Пэў ныя вы ні кі ў гэ тай сфе ры быц цам бы да сяг ну ты. Сён ня 
ай чын ны мі ар га ні за цы я мі асвое ны ка пі таль ны ра монт і ма дэр ні-
за цыя прак тыч на ўсёй лі ней кі авія цый най і бра ня тан ка вай тэх ні кі, 
срод каў і сіс тэм ППА, ра дыё ла ка цый, апа ра ту ры ра дыё элект-
рон най раз вед кі і ра дыё элект рон най ба раць бы», — кан ста та ваў 
кі раў нік дзяр жа вы. «Но вая тэх ні ка сён ня ка та стра фіч на да ра гая, 
і мно гія дзяр жа вы ідуць па шля ху ўдас ка на лен ня, ма дэр ні за цыі 
ста рых узо раў уз бра ен ня, ка лі яны для гэ та га пры дат ныя», — да-
даў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ство ра ны до след ныя ўзо ры 
ба я вой бра ні ра ва най ма шы ны і аў та ма бі ля вы со кай пра ход нас ці, 
на ла джа на вы твор часць срод каў су вя зі. Акра мя та го, за вер ша на 
рас пра цоў ка бес пі лот на га авія цый на га комп лек су з да лё кас цю 
дзе ян ня 100 і больш км. Су мес на з за меж ны мі парт нё ра мі ство-
ра ны про ці тан ка вы ра кет ны комп лекс. Знач ны на ву ко ва-тэх ніч ны 
за дзел атры ма ны ў ма дэр ні за цыі і рас пра цоў цы сіс тэм ППА, ад-
зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

На дум ку Прэ зі дэн та, пра за па тра ба ва насць ай чын най ва ен най 
пра дук цыі на су свет ным рын ку свед чаць вы ні кі 7-й Між на род най 
вы стаў кі ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні кі, што ад бы ла ся ў лі пе ні ў Мін-
ску. Так, толь кі ар га ні за цы я мі, якія ўва хо дзяць у сіс тэ му Дзярж-
кам ва енп ра ма, пад пі са на 55 кант рак таў на агуль ную су му больш 
як $350 млн. У цэ лым на вы стаў цы бы ло за клю ча на да га во раў на 
су му амаль $700 млн. «Ад нак нель га спы няц ца на да сяг ну тым», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

—У асен не-зім ні пе ры яд мы кож-
ны год рэ гіст ру ем шмат па жа раў, 
звя за ных у сель скай мяс цо вас ці з 
топ кай пе чаў, а ў га ра дах — з вы-
ка ры стан нем элект ра на гра валь ных 
пры бо раў, — ка жа Рус лан Юр' е-
віч. — Пік пры хо дзіц ца на сне жань 
і сту дзень. Акра мя та го, з на ступ-
лен нем ха ла доў мно гія лю дзі больш 
ча су пра вод зяць до ма і для та го, каб 
«са грэц ца», ужы ва юць ал ка голь ныя 
на поі, ку раць. У ста не ап'я нен ня лю-

дзі на огул за бы ва юц ца на аса біс тую 
бяс пе ку. І час та яны гі нуць у вы ні ку 
ку рэн ня, не асця рож на га абы хо джан-
ня з аг нём. Ня рэд ка ча ла век кла-
дзец ца ў ло жак (або ўса джва ец ца 
ў крэс ла), за паль вае цы га рэ ту, гля-
дзіць тэ ле ві зар і за сы нае. А не да кур-
ку не аб ход на лі та раль на не каль кі 
се кунд на тое, каб за па ліць мэб лю. 
Тым больш ця пер, ка лі пе ра важ ная 
боль шасць мэб лі ро біц ца з сін тэ-
тыч ных ма тэ ры я лаў. На ват не вя лі кі 

пра па ле ны аст ра вок на ка на пе мо жа 
пры вес ці да смер ці. Уя ві це: быц цам 
бы і па жа ру ня ма, але ча ла век за ды-
ха ец ца ад пра дук таў га рэн ня. Лі та-
раль на на днях у вёс цы Траў на, што 
ў Крас на поль скім ра ё не, на па жа ры 
за гі ну лі пен сі я не ры і іх не ад на ра зо ва 
су дзі мы сын. Ад на з вер сій — так са-
ма ку рэн не. На огул 85 пра цэн таў ад 
усіх па жа раў ад бы ва юц ца ў ква тэ рах 
і пры ват ных да мах. Сё ле та ў жыл лё-
вым фон дзе за гі ну лі 425 ча ла век, з 
іх 270 — з-за ку рэн ня. Та кая вось у 
нас праб ле ма.

— Ка лі «пад бі ва лі» ста тыс ты ку, 
ці звяр ну лі ўва гу на коль касць за-
гі ну лых у па доб ных вы пад ках ма-
ла дых лю дзей?

— Ска жу шчы ра, за апош нія га ды 
мы не су ты ка лі ся з вы пад ка мі, ка лі на 
па жа рах па пры чы не ку рэн ня 
гі ну лі дзе ці і пад лет кі. 2

ЦЫ ГА РЭ ТА СЯБ РУЕ ЦЫ ГА РЭ ТА СЯБ РУЕ 
З ТРА ГЕ ДЫ ЯЙЗ ТРА ГЕ ДЫ ЯЙ
Лік за гі ну лых з-за не асця рож нас ці 
пры ку рэн ні ідзе на сот ні

«ЗВЯЗ ДА» 
ПРЫЗНАЧАЕ 
СПАТКАННЕ!

Па ва жа ныя 
на шы чы та чы! 

За вяр ша ец ца пад піс ная 
кам па нія на 4 квар тал 
2014 го да. І ў гэ тыя пахмурныя 
во сень скія дзянь кі мы 
за пра ша ем вас на свя та — 
Свя та пад піс кі! 25 ве рас ня 
ў 117-м паш то вым 
ад дзя лен ні су вя зі (па ад ра се: 
г. Мінск, пра спект га зе ты 
«Звяз да», 55) су пра цоў ні кі 
Вы да вец ка га до ма 
«Звяз да» бу дуць ча каць 
сва іх пад піс чы каў. Кож ны 
з вас, хто з 16 да 20 га дзін 
у гэ ты дзень за ві тае 
па вы шэй на зва ным ад ра се 
і афор міць пад піс ку на лю бое 
з на шых пе ры я дыч ных 
вы дан няў (а гэ та, на гад ва ем, 
га зе ты «Звяз да», «ЛіМ», 
ча со пі сы «Нё ман», «По лы мя», 
Ма ла досць», «Во жык», 
«Але ся», «Родная прырода»), 
атры мае па мят ны па да ру нак 
ад Вы да вец ка га до ма. 

Ча ка ем но вых пад піс чы каў 
і на шых ста лых чы та чоў!

«Больш ня ма га зе ты «Больш ня ма га зе ты 
з та кой ад мет най бія гра фі яй»з та кой ад мет най бія гра фі яй»

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

Алі на ПА ХВА ЛЁ НАЯ, 
на стаў ні ца 
бе ла рус кай мо вы 
гім на зіі №25 
г. Мін ска:

— Ме на ві та га зе та 
«Звяз да», якую я вы піс-
ваю з 1990 го да, да па-
маг ла ства рыць у гім на зіі 
№25 му зей і цэ лую сет ку 

эк скур са во даў па раз дзе ле «На род ны по быт».
З да па мо гай га зе ты вуч ні да лу ча юц ца да 

на цы я наль най куль ту ры, да вед ва юц ца аб 
звы ча ях бе ла рус ка га на ро да, на ву ча юц ца 
тра ды цый ным ра мёст вам і су час ным ві дам 
твор час ці. На стаў ні кі гім на зіі дзя ку ю чы га зе-
це мо гуць даць боль шы аб' ём ве даў па гіс то-
рыі Баць каў шчы ны. Га зе та пра ні за на чымсь ці 
род ным: яна ад люст роў вае пы тан ні го ра да і 
вёс кі, усё тое, што хва люе са праўд ных бе ла-
ру саў. Жур на ліс ты «Звяз ды» ўме юць па даць 
ін фар ма цыю вель мі праў дзі ва і спра вяд лі ва — 
а гэ та га лоў нае.

Пра на шу лю бі мую га зе ту мы ве да ем знач-
на больш. Кож ны год 6 снеж ня мы ад зна ча ем 
дзень па мя ці Ры мы Шарш нё вай, якая ме ла 

пра мое да чы нен не да рас паў сюдж ван ня пад-
поль най «Звяз ды». Што год 19 мая мы ез дзім 
з на шы мі вуч ня мі, а так са ма вы пуск ні ка мі да-
ва ен най шко лы, ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, у Лю бань. Двой чы бы лі ў пар ты зан скай 
зо не — на вост ра ве Зыс лаў, дзе ста яць ад-
ноў ле ныя зям лян кі. У ад ной з якіх дру ка ва ла-
ся «Звяз да»-пар ты зан ка. Не вы пад ко ва вуч ні 
пі са лі на ву ко вую ра бо ту пра га зе ту, узяў шы 
ў якас ці за га лоў ка наз ву су мес на га пра ек-
та «Звяз ды» і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му-
зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны «Ра док 
«Звяз ды» ў гіс то рыі кра і ны». 

Мы ста лі не раз луч ныя з вы дан нем. Пры-
свя ча ем на шай агуль най гіс то рыі на ву ко выя 
пра цы, ез дзім ра зам у экс пе ды цыі, у якіх 
удзель ні ча юць не толь кі вуч ні, на стаў ні кі гім-
на зіі, «звяз доў цы», але і ве тэ ра ны Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, вы пуск ні кі да ва ен най 25-й 
шко лы імя А. Чар вя ко ва, а так са ма род ныя 
па тры ё таў-пад поль шчы каў, якія ме лі да чы нен-
не да вы пус ку і рас паў сюдж ван ня пад поль най 
«Звяз ды».

У Бе ла ру сі, а так са ма на ўсёй тэ ры то рыі 
бы ло га СССР, больш ня ма га зе ты з та кой 
ад мет най бія гра фі яй. 

Запісала Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Ідзе 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!
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ЗА ПАС БЯ ДЫ ЗА ПАС БЯ ДЫ 
НЕ ЧЫ НІЦЬНЕ ЧЫ НІЦЬ

На кір ма шы ў Грод не.

Ваенныя 
тапографы 

маюць уласную 
друкарню

Што 
шкодна 

для нашага 
зроку

Недзіцячыя 
хваляванні 
на праекце 
«Я спяваю»

Упэў не ны, што ёсць са цы яль ныя звыч кі, якія ні што і ні хто з ча ла ве ка 
ні ко лі не вы ка ра ніць. Да ку рэн ня ў спе цы яль на ад ве дзе ных для гэ та-
га мес цах мно гія ўжо адап та ва лі ся, але ха пае і тых, хто па-ста ро му 
пра цяг вае па пых ваць до ма. Зда ва ла ся б, да рос лыя лю дзі, муд рыя, 
але ча сам не хо чуць ра зу мець, да якой бяды звыч ка мо жа пры вес-
ці. Ад нак ста тыс ты ку не пад ма неш. Як рас ка заў «Звяз дзе» Рус лан 
ЛІ ХАМА НАЎ, на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі пра фі лак тыч най пра цы 
МНС, з па чат ку го да па пры чы не не асця рож на га абы хо джан ня з аг-
нём пры ку рэн ні за гі ну лі 270 ча ла век!

За акі я намЗа акі я нам  ��

АД КРЫ ТЫ. АД КРЫ ТЫ. 
І ЧА КА ЕМ УЗА ЕМ НАС ЦІІ ЧА КА ЕМ УЗА ЕМ НАС ЦІ
На ша кра і на га то ва стаць леп шым мес цам 
для рэа лі за цыі пра ек таў аме ры кан скіх ін вес та раў

Па дзея, якая не ка то ры мі 
экс пер та мі бы ла ўспры ня та 
як ад лі га ў ад но сі нах па між дзвю ма 
кра і на мі, мо жа і са праў ды стаць 
фак та рам змен у бе ла рус ка-
амерыканскіх ста сун ках. Пры нам сі, 
з за яў на ша га прэм' ер-мі ніст ра 
Мі ха і ла МЯС НІ КО ВІ ЧА вы ні кае, 
што мы цал кам ад кры ты для 
лю бо га су пра цоў ніц тва і пры еха лі 
з кан крэт ны мі пра па но ва мі. 
Аме ры кан скі бок быц цам так са ма 
не су праць гэ та га. У лю бым 
вы пад ку, пра вя дзен не ў Нью-Ёр ку 
бе ла рус ка-амерыканскага 
ін вес ты цый на га фо ру му 
маг ло стаць маг чы мым толь кі 
ў вы ні ку ўза ем ных на ма ган няў 
і пры га тоў нас ці аме ры кан ска га 
бо ку са дзей ні чаць пос пе ху гэ та га 
ме ра пры ем ства.

ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА
Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, што Бе ла русь 

ці ка вая для аме ры кан ска га біз не су з 
пунк ту гле джан ня перс пек ты вы ін вес ты-
цый. Гэ та тлу ма чыц ца на яў нас цю ў кра-
і не ква лі фі ка ва ных кад раў, вы гад на га 
геа гра фіч на га ста но ві шча, асаб лі ва ва 
ўмо вах до сту пу на ве лі зар ны еў ра зій скі 
ры нак.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко-
віч вель мі раз ліч вае на пе ра за груз ку бе ла-
рус ка-аме ры кан скіх ад но сін: «Я шчы ра ве-
ру ў тое, што, мо жа быць, з па чат кам гэ та га 
ме ра пры ем ства і шэ ра гу вя лі кіх ме ра пры-
ем стваў па лі тыч на га ха рак та ру, якія іні цы-
я ва ла Бе ла русь, у тым лі ку ў га лі не мір на га 
ўрэ гу ля ван ня кан флік ту ва Укра і не, у нас 
бу дзе вя лі кая пе ра за груз ка ад но сін 
па між Бе ла рус сю і ЗША». 2

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

АЦЯП ЛЯЛЬ НЫ СЕ ЗОН 
ПАЧ НЕЦ ЦА БЕЗ СЮР ПРЫ ЗАЎ

Не аб ход ныя ме ра пры ем ствы да ацяп ляль на га се зо на вы кон-
ва юц ца ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны, поў ная га тоў насць да асен-
не-зі мо ва га пе ры я ду бу дзе за бяс пе ча на да 1 каст рыч ні ка, 
па ве да міў учо ра на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў 
на мес нік мі ніст ра эка но мі кі Аляк сандр ЯРА ШЭН КА.

Га лоў най за да чай ад па вед ных струк тур да 1 каст рыч ні ка ста не 
вы хад на га тоў насць усіх кры ніц энер гіі, пад крэс ліў пер шы на-
мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір СЯ МАШ КА. Да гэ тай да ты 
трэ ба за вяр шыць пад рых тоў ку цеп ла кры ніц і спа жыў цоў цеп ла вой 
энер гіі, а ка цель ні па він ны быць укам плек та ва ны рэ зер во вым 
аб ста ля ван нем. 

На па ся джэн ні Саў мі на бы ло ад зна ча на, што на ўзроў ні дзяр-
жа вы вы ра ша ны ўсе пы тан ні па па стаў ках у кра і ну наф ты і га зу 
па пры маль ных цэ нах. Пад пі са ны ад па вед ныя ба лан сы — на прык-
лад, па на фце на 2015 год у аб' ёме 23 млн т.

Паш пар ты га тоў нас ці па ка цель нях у цэ лым па кра і не пад пі са-
ны на 77%, па спа жыў цах цеп ла вой энер гіі — на 72%. Ад ста лым у 
гэ тым пла не рэ гі ё нам бы ло да ру ча на пры няць не ад клад ныя ме ры 
для свое ча со ва га за вяр шэн ня гэ тай пра цы.

Па вод ле ін фар ма цыі БЕЛ ТА.


