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ЦЫТАТА ДНЯ

Укра і на па дасць за яў ку на ўступ лен не ў ЕС 
у 2020 го дзе 

Пра гэ та за явіў прэ зі дэнт кра і ны Пётр Па ра-
шэн ка, пе рад тым як агу чыць пра гра му пе ра ўтва-
рэн няў кра і ны, раз лі ча ную да 2020 го да. «Стра тэ-
гія-2020» пра ду гледж вае ка ля 60 рэ фор маў, якія 
трэ ба за пус каць амаль ад на ча со ва», — за явіў 
Па ра шэн ка на прэс-кан фе рэн цыі. Па вод ле слоў прэ зі дэн та, рэ фар ма ван не 
мяр ку ец ца па чаць ва ўсіх сфе рах жыц ця гра мад ства. «Ка лі мы аб мяр коў ва лі 
рэ фор мы, нам ра і лі не па чы наць рэ фар ма ван не ад ра зу ва ўсіх сфе рах, але 
мы бу дзем ра біць па-ін ша му…» — ска заў прэ зі дэнт. Па вод ле яго слоў, гэ-
ты па кет рэ фор маў бу дзе га то вы ўжо да па чат ку пра цы пар ла мен та но ва га 
склі кан ня. У лі ку пры яры тэт ных за дач прэ зі дэнт на зваў ан ты ка руп цый ную 
рэ фор му, якая пра ду гледж вае аб наў лен не ўла ды, су до вую і пад атко вую рэ-
фор мы, дэ цэнт ра лі за цыю ўла ды, дэ рэ гу ля цыю прад пры ем стваў, рэ фор му 
МУС, раз віц цё аба рон на га комп лек су. Па вод ле слоў прэ зі дэн та Укра і ны, 
пла ну ец ца так са ма ажыц цяў лен не пра грам па да сяг нен ні энер га не за леж-
нас ці дзяр жа вы і па пу ля ры за цыі Укра і ны ў све це.

Турк мен скіх чы ноў ні каў пе ра са дзі лі
на бе лыя «мер се дэ сы» 

У Турк ме ніі вы со ка па стаў ле ных чы ноў ні каў пе ра са дзі лі з чор ных служ-
бо вых «мер се дэ саў» на бе лыя. Пра гэ та па ве дам ля юць ін фар ма генц твы 
са спа сыл кай на кры ні цу ва ўра дзе. Служ бо выя ма шы ны «Mercedes-Benz 
Е 300» бе ла га ко ле ру ўжо атры ма лі 160 кі раў ні коў мі ніс тэр стваў і роз ных 
ве дам стваў. Ся род ін шых та кія аў та ма бі лі бы лі пра да стаў ле ны кі раў ніц тву 

турк мен скіх СМІ. У перс пек ты ве чы ноў ні кі 
аб лас но га і ра ён на га ўзроў ню так са ма пе-
ра ся дуць на бе лыя ма дэ лі. Прык лад па даў 
прэ зі дэнт Турк ме ніі — апош нім ча сам кі-
раў нік рэс пуб лі кі і яго эс корт ста лі ез дзіць 
на ма шы нах бе ла га ко ле ру. Афі цый ная 
пры чы на зме ны аў та пар ка не па ве дам-
ля ец ца.

Спад ні ца прад ка жа 
ве ра год насць ра ку гру дзей 

Бры тан скія ву чо ныя пры ду ма лі но вы спо-
саб вы зна чыць, на коль кі тая ці ін шая жан чы-
на схіль ная да за хвор ван ня на рак гру дзей. 
Спе цы я ліс ты ўні вер сі тэц ка га ка ле джа Лон-
да на на га да лі, што паў на та па вы шае ры зы ку 
за хвор ван ня на рак. Тое, як хут ка жан чы на 
на бі ра ла ва гу, мож на вы свет ліць, да ве даў-
шы ся, як час та яна мя ня ла па мер спад ні цы. 
За пункт ад лі ку вы ра ша на бы ло браць той 
па мер, які быў у да мы пры клад на ў 25 га доў. 
Ака за ла ся, што ў жан чын, якія пас ля 25-ці 
кож нае дзе ся ці год дзе куп ля лі са бе воп рат ку 
на па мер больш, ры зы ка атры маць рак гру-
дзей пас ля на ступ лен ня ме на па ўзы бы ла на 
33% вы шэй шай, чым у іх больш ста біль ных 
ад на го дак, па ве дам ляе BBC. У тых жа, хто 
на бі раў ва гу яшчэ хут чэй і за дзе сяць га-
доў па спя ваў па мя няць два па ме ры, ры зы ка 
па вы ша ец ца да 77%. Ка мен ту ю чы вы ні кі 
да сле да ван ня, спе цы я ліс ты ад зна чы лі, што 
рак ма лоч най за ло зы мож на пра ду хі ліць, ка-
лі змя ніць лад жыц ця і пад трым лі ваць ся бе 
ў фор ме. Жан чы нам не аб ход на асаб лі ва 
ста ран на са чыць за 
сва ёй ва гой і коль-
кас цю тлу шча вых 
ад кла дан няў. Асаб-
лі ва гэ та ты чыц ца 
та ліі — ме на ві та 
тут ліш нія сан ты-
мет ры свед чаць аб 
маг чы май ры зы цы 
за хвор ван ня.
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Ра сія пра да ста віць Бе ла ру-
сі крэ дыт у эк ві ва лен це $1 млрд 
550 млн, па ве да мі лі ў Мі ніс тэр стве 
фі нан саў.

Вя до мы спарт смен, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па-
ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Бе ла ру сі па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, ся-
мей най і ма ла дзёж най па лі ты-
цы Ва дзім Дзе вя тоў скі вы бра ны 
ўчо ра стар шы нёй Бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі.

У Бе ла ру сі за апош нія 10 га-
доў коль касць лю дзей па жы ло га 
ўзрос ту па вя лі чы ла ся на 74,8 тыс. 
ча ла век, або на 4,2%. На па ча так 
2014 го да ў рэс пуб лі цы іх пра жы-
ва ла 1 млн 879,9 тыс., што скла-
дае 19,9% ад коль кас ці на сель ніц-
тва. Ся род іх жан чын бы ло 1 млн 
224,6 тыс. ча ла век, муж чын — 
655,3 тыс. ча ла век.

На цы я наль ны аэ ра порт Мінск 
пры няў двух міль ён на га па са жы-
ра 2014 го да. Ім стаў па са жыр 
рэй са авія кам па ніі «Бел авія» з 
Маск вы. «Та кі ўра жаль ны вы нік 
у гіс то рыі авія прад пры ем ства 
да сяг ну ты дру гі раз за пар з са-
вец кіх ча соў», — ад зна чы лі спе-
цы я ліс ты.

Па вер сіі пар та ла для па да рож-
ні каў Trаvеl.ru, Мінск уз на ча ліў рэй-
тынг 50 га ра доў Еў ро пы для па ез-
дак на ліс та па даў скія свя ты.
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Ана толь ТО ЗІК, ві цэ-прэм' ер:
«Не ма гу ска заць, што сіс тэ ма 
пе да га гіч най аду ка цыі ў кра і не 
зна хо дзіц ца ў кры зіс ным ста не, 
але пэў ныя тэн дэн цыі яе раз віц ця 
з'яў ля юц ца тры вож ны мі. Сён ня 
14 уста ноў вы шэй шай аду ка цыі 
рых ту юць пе да го гаў. Што га до вы 
вы пуск з іх спе цы я ліс таў скла дае 
больш за 7,5 ты ся чы ча ла век, з якіх 
больш за па ло ву атрым лі ва юць 
аду ка цыю за кошт бюд жэт ных 
срод каў. Тым не менш кож ны год 
ёсць праб ле мы з кам плек та ван нем 
школ асоб ны мі спе цы я ліс та мі. 
Ся род за ха даў па вы ра шэн ні гэ тай 
праб ле мы пра па ну ец ца па вя лі чыць 
сты пен дыі сту дэн там пе да га гіч-
ных ВНУ, асаб лі ва на вост ра дэ фі-
цыт ных спе цы яль нас цях, пра ду-
гле дзець маг чы масць атры ман ня 
1-й ка тэ го рыі пас ля двух га доў ад-
пра цоў кі ма ла дым спе цы я ліс там, 
якія за рэ ка мен да ва лі ся бе ў пе да-
га гіч най пра фе сіі, уста на віць да-
пла ты для пе да го гаў, што скон-
чы лі ма гіст ра ту ру, уста на віць 
знач ныя ра за выя вы пла ты для 
спе цы я ліс таў, якія ад пра ца ва лі па 
раз мер ка ван ні два га ды, у вы пад ку 
пра даў жэн ня з імі пра цоў ных ад-
но сін і за клю чэн ня кант рак та на 
ра бо ту ў гэ тай уста но ве аду ка цыі, 
а так са ма змя ніць змест пра грам 
пад рых тоў кі на стаў ні каў і вяр-
нуц ца да пад рых тоў кі па здво е ных 
спе цы яль нас цях».

Я на ра дзі ла ся ў вёс цы, дзе ўсе раз маў ля лі па-
бе ла рус ку. Але ж по тым, чым бо лей ста ле ла, 
чым вы шэй па ды ма ла ся па служ бо вай лес ві цы, 
тым менш бы ло зно сін на бе ла рус кай. Рус кая 
па на ва ла ў ка лі до рах ула ды — у тым жа рай ка-
ме пар тыі, у рай вы кан ка ме, дзе давялося пра-
ца ва ць… 

Але вось я сы хо джу на пен сію. Усё — больш ні хто 
ні чо га не на вяз вае, не «рэ ка мен дуе». Ра бі, што хо чаш, 
чы тай і вы піс вай так са ма…

Трэ ба ска заць, што ў мя не ў той час бы ло шмат 
лю бі мых вы дан няў. Каб як ма га ра ней атрым лі ваць 
іх, я ста ла за хо дзіць на пош ту, за бі раць сваю прэ су, а 
за ад но, зда ра ла ся, гар таць «чу жую». Вось так у ру кі да 
мя не і тра пі ла «Звяз да». Раз гар ну ла, ста ла чы таць, як 
за раз пом ню, неш та з «праў дзі вых і вя сё лых гіс то рый», 
пры чым на столь кі не ча ка ных і смеш ных, што ў мя не 
ад ра зу ж з'я ві ла ся шмат жа дан няў: па-пер шае, да ве-
дац ца, як час та та кое дру ку ец ца; па-дру гое, вы пі саць 
га зе ту са бе… А ўрэш це — вяр нуц ца да род най мо вы.

На ёй, бе ла рус кай, як да ка за ла «Звяз да», мож на 
до сыць ці ка ва пі саць пра ўсё: эка но мі ку, па лі ты ку, зда-
роўе, куль ту ру, сям'ю… На ёй жа з та кой аса ло дай ста лі 
чы тац ца апа вя дан ні, «Каз кі для да рос лых», «Лі ніі жыц-

ця», «Мяс цо вае са ма кі ра ван не»… Хут ка я ўжо ве да ла, 
дзе шу каць па трэб ную ін фар ма цыю, і на ват зай ме ла 
свай го ро ду лю бім чы каў ся род жур на ліс таў — гэ та 
Ва лян ці на Доў нар, Воль га Мядз ве дзе ва, Ла ры са Ці мо-
шык, Свят ла на Яс ке віч і Свят ла на Ба ры сен ка, Ана толь 
Кля шчук… Вель мі ра да, што два га ды та му ў на шай ра-
ён най біб лі я тэ цы ад бы ла ся прэ зен та цыя яго цу доў на га 
фо та аль бо ма «Зям ля пес ня роў» і кні гі са звяз доў скаю 
«Прос таю мо вай» «Каб ска заць… І па чу лі».

Дзя ку ю чы «Звяз дзе», па зна ё мі ла ся са зна ка мі тай 
бе ла рус кай пісь мен ні цай Лі дзі яй Ара бей…

А да лей бо лей: у ад ным з ну ма роў пра чы та ла ін тэр-
в'ю са сп. Ма ры яй Кар пен ка, якая ра ней бы ла рэ дак-
та рам май го лю бі ма га ча со пі са «Ра бот ні ца і ся лян ка». 
Не вы тры ва ла — па тэ ле фа на ва ла ў рэ дак цыю, па пра-
сі ла ну мар яе тэ ле фо на. Ма рыя Іо сі фаў на і са праў ды 
ака за ла ся та кой, якой шмат га доў уяў ля ла ся: вель мі 
муд рай, прос тай, шчы рай… Ця пер, хай зрэд ку, але 
мы тэ ле фа ну ем ад на ад ной. Мо жа, на ват ка лі су стрэ-
нем ся…

Зрэш ты, усе свае зда быт кі я ўсё роў на пе ра лі чыць не 
зма гу. Ска жу хі ба, што га зе ту вы піс ваю ад ра зу на паў-
год дзе. І вель мі шка дую, што не ра бі ла гэ та га ра ней.

Ні на БУР КО, 
в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

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

«ГА ЗЕ ТУ ВЫ ПІС ВАЮ АД РА ЗУ 
НА ПАЎ ГОД ДЗЕ.

І ВЕЛЬ МІ ШКА ДУЮ, ШТО НЕ РА БІ ЛА ГЭ ТА ГА РА НЕЙ»

Вы яшчэ паспяваеце аформіць пад піс ку 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!

ВЫСАКАРОДНАЯ МІСІЯ МУЗЕЯ
Удзель ні кам і гас цям Дру го га На цы я наль на га фо ру му «Му зеі Бе ла ру сі»

Да ра гія сяб ры!
Сар дэч на він шую вас з ад крыц цём Дру го га На цы я наль на га фо ру му «Му зеі Бе ла ру сі».
За ха ван не і па пу ля ры за цыя на цы я наль ных каш тоў нас цяў — вы са ка род ная мі сія му зе яў кра і ны. 

Кож ны з іх што дзень пра цуе на ні ве ду хоў на га ўзба га чэн ня бе ла рус ка га гра мад ства, фар мі ра ван ня 
па чуц ця го на ру за на ша слаў нае гіс та рыч нае мі ну лае, якое з'яў ля ец ца не ад' ем най част кай су свет-
най спад чы ны.

Не ацэн ная ро ля му зе яў у спра ве вы ха ван ня гар ма ніч най і ўсе ба ко ва раз ві той асо бы, са праўд на га 
гра ма дзя ні на рэс пуб лі кі. Сён ня, ка лі нам так важ на быць ра зам, зна чэн не му зея як са цы яль на-куль-
тур на га ін сты ту та, дзей насць яко га на кі ра ва на на пад трым ку адзін ства на ро да, асаб лі ва вя лі кае.

Упэў не ны, што ваш фо рум, які пра хо дзіць пад дэ ві зам «Му зеі і гра мад ства: ад ка му ні ка цыі да 
ўза е ма дзе ян ня», бу дзе са дзей ні чаць па шы рэн ню пра фе сій ных су вя зяў, дасць маг чы масць спе цы-
я ліс там му зей най спра вы акрэс ліць но выя кі рун кі ў сва ёй ра бо це і аба вяз ко ва ўня се свой уклад ва 
ўма ца ван не па зі тыў на га імі джу на шай кра і ны.

Жа даю ўдзель ні кам і гас цям фо ру му доб ра га зда роўя, шчас ця і твор чых пос пе хаў.
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Пра гра ма па ства рэн ні арэнд на га жыл ля 
ў на шай кра і не тра пі ла ў ранг дзяр жаў най 
па лі ты кі яшчэ ле тась. Сён ня спе цы я ліс ты 
ўжо цал кам упэў не ны, што ме на ві та гэ ты 
пра грэ сіў ны ме ха нізм дасць маг чы масць 
па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы тым 
«чар га ві кам», у якіх не ха пае гро шай ці 
жа дан ня бу да ваць або куп ляць жыл лё ва 
ўлас насць. А быць улас ні кам стан дарт най 
ква тэ ры ў су час ным све це і не аба вяз ко ва, 
лі чыць на чаль нік упраў лен ня жыл лё вай 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў-
ніц тва Бе ла ру сі Аляк сандр ГОР ВАЛЬ.

МА БІЛЬ НАСЦЬ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА 
Ў МЕ ЖАХ ДЗЯР ЖА ВЫ 

Спе цы я ліст ад зна чыў, што ле тась у кра і не бы-
ло па бу да ва на 53,5 ты ся чы квад рат ных мет раў 
арэнд на га жыл ля. На гэ ты год за пла на ва на ўвес ці 
ў экс плу а та цыю ўжо 320 ты сяч та кіх «квад ра таў», 
або 2121 ква тэ ру. Зра зу ме ла, што най боль шую 
па трэ бу ў арэнд ным жыл лі мае на ша ста лі ца. Ме-
на ві та та му ў Мін ску сё ле та бу дзе па бу да ва на 
559 здым ных ква тэр, у Брэсц кай воб лас ці — 256, у 
Ві цеб скай — 120, у Го мель скай — 391, у Гро дзен-

скай — 428, а ў Мін скай — 215 асоб ных жыл лё вых 
па мяш кан няў.

Ка лі раз гля даць арэн ду ў перс пек ты ве, то на-
ле та ў Бе ла ру сі не аб ход на бу дзе па бу да ваць яшчэ 
ка ля 600 ты сяч квад рат ных мет раў па доб на га 
жыл ля. Спе цы я ліс ты раз ліч ва юць і на да лей на-
рошч ваць гэ тыя аб' ёмы, каб дзярж фонд арэнд ных 
да моў ства рыў сур' ёз ную кан ку рэн цыю здым ным 
ква тэ рам на сва бод ным рын ку пры ват на га сек та-
ра. Каб і там цэн ні кі арэн ды па мен шы лі ся і ста лі 
больш да ступ ны мі.

А пас ля гэ та га на ша мо ладзь атры мае больш 
сва бо ды ў вы ба ры пра цы і пра фе сіі, бо кра і на 
бу дзе мець са праў ды спры яль ныя ўмо вы бес праб-
лем на га пе ра мя шчэн ня пра цоў ных рэ сур саў у ме-
жах асоб ных рэ гі ё наў і ўсёй дзяр жа вы. Праб ле-
ма жыл ля для па доб най ка тэ го рыі спе цы я ліс таў 
прос та знік не.

ДА ХОД НЫЯ ДА МЫ 
АД ПРЫ ВАТ НА ГА ІН ВЕС ТА РА 

Ра зам з тым у Мін бу дар хі тэк ту ры раз ліч ва юць 
уз во дзіць арэнд ныя да мы не толь кі за кошт бюд-
жэт ных срод каў. Ця пер у нас раз ліч ва юць пры цяг-
ваць да бу даў ніц тва арэнд на га жыл ля пры ват ныя 
кам па ніі, та му за раз і вы ву ча ец ца маг чы масць 

пры мя нен ня тых схем, якія іс ну юць у су свет най 
прак ты цы.

За раз на ўзроў ні мі ніс тэр ства раз гля да юц ца 
два асноў ныя ме ха ніз мы. Пер шы за клю ча ец ца 
ў пра да стаў лен ні ін вес та ру пэў ных, да во лі сур'-
ёз ных, прэ фе рэн цый ад дзяр жа вы на эта пе бу-
даў ніц тва і экс плу а та цыі арэнд на га жыл ля. Гэ та 
мо гуць быць пад атко выя льго ты, мен шыя та ры фы 
пры пад клю чэн ні да ка му ні ка цый, вы ка ры стан ні 
рэ сур саў для аб слу гоў ван ня жы ло га до ма і гэ так 
да лей. Та ды ін вес тар мо жа вый сці на акуп насць 
свай го пра ек та і за кошт арэнд най пла ты для 
пэў ных ка тэ го рый на сель ніц тва, якую вы зна чае 
дзяр жа ва.

Дру гі ме ха нізм пра ду гледж вае бу даў ніц тва 
арэнд на га жыл ля ін вес та рам па рын ка вых прын цы-
пах без знеш няй да па мо гі. У гэ тым вы пад ку за бу-
доў шчык змо жа вы зна чаць та кую арэнд ную пла ту, 
якая да зво ліць яму за бяс пе чыць вяр тан не ўкла дзе-
ных срод каў і атры маць пры бы так. Па вод ле та ко-
га сцэ на рыя дзяр жа ва бу дзе вы зна чаць ка тэ го рыі 
гра ма дзян, якіх не аб ход на бу дзе пад трым лі ваць. 
Улас нік та кіх арэнд ных да моў бу дзе пра па ноў ваць 
здым нае жыл лё па сва бод ным кош це, а дзяр жа ва 
ў ін ды ві ду аль ным па рад ку, ад рас на бу дзе кам пен-
са ваць арэнд ныя пла ця жы для асоб ных 
ка тэ го рый гра ма дзян і сем' яў.

На двор'е На двор'е   ��

«ПРЫ ВІ ТАН НЕ» 
АД БАЛ ТЫ КІ 

У су бо ту бу дуць даж джы 
Сён ня тэ ры то рыя на шай кра і ны за ста нец ца ў 

зо не па вы ша на га ціс ку, та му бу дзе пе ра важ на без 
апад каў. Толь кі ў Брэсц кай і мес ца мі па Гро дзен скай 
аб лас цях ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 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 12–18 гра ду саў. А вось у су бо ту 
чар го вы ат мас фер ны фронт з бо ку Бал тый ска га 
мо ра пры ня се да нас ка рот ка ча со выя даж джы на 
ўсёй тэ ры то рыі. Ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на су бо ту скла дзе 
2–8 цяп ла, па паў ноч ным за ха дзе кра і ны ча ка ец ца 
на ват да 10 цяп ла, а па паў днё вым ус хо дзе мес-
ца мі маг чы мы за ма раз кі да 0 — мі нус 3 гра ду саў. 
Удзень бу дзе 12–17 цяп ла.

У ня дзе лю ат мас фер ны ціск бу дзе па вя ліч вац-
ца, та му ча ка ец ца без апад каў, ад нак мес ца мі 
маг чы мы ту ман. Уна чы на ня дзе лю праг на зу ец-
ца 3–9 цяп ла, на тар фя ні ках Па лес ся сла быя за-
ма раз кі да мі нус 2 гра ду саў. Удзень ста не плюс 
12–18 гра ду саў. У па чат ку на ступ на га тыд ня за-
ха ва ец ца па вы ша ны ат мас фер ны ціск, та му ў па-
ня дзе лак іс тот ных апад каў не прад ба чыц ца. Ра ні-
цай паў сюд на ту ман. Уна чы на па ня дзе лак бу дзе 
3–10 цяп ла, але на тар фя ні ках Па лес ся маг чы мы 
за ма раз кі ў ме жах ад 0 да мі нус 2 гра ду саў. Удзень 
бу дзе плюс 13–18 гра ду саў, а па Брэсц кай воб лас-
ці — да 20 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 тэм пе ра-
тур ны фон іс тот на не па вя лі чыц ца. Зда ец ца, ба бі на 
ле та прый дзе да нас толь кі ў каст рыч ні ку. Ча ка ем.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДРУЖ БА,
ПРА ВЕ РА НАЯ ЧА САМ
Бе ла ру сі і Мал до ве трэ ба ары ен та вац ца 
на та ва ра зва рот $1 млрд

Ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Мал до ву 
для эка на міч ных і па лі тыч ных ста сун каў дзвюх кра ін мож-
на лі чыць без пе ра больш ван ня гіс та рыч на знач ным.

ЗДЫМ НЫ «КВАД РАТ»
СТА НЕ БЛІ ЖЭЙ 

З апош няй афі цый най су стрэ чы прэ зі дэн таў на шых дзяр жаў 
прай шло ні мно га ні ма ла 14 га доў. За гэ ты час Бе ла русь ста ла 
чле нам Мыт на га са ю за і пад пі са ла да га вор аб ува хо джан ні ў Еў ра-
зій скі эка на міч ны са юз, а Мал до ва пай шла па шля ху аса цы я цыі з 
ЕС. Зда ва ла ся б, цяж кас цяў на шля ху су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін 
ха пае. Ад нак цяж кас ці — гэта зу сім не зна чыць не пе ра адоль ныя 
пе ра шко ды, і гэ та ста ла зра зу ме ла з пер шых га дзін зна хо джан ня 
бе ла рус ка га Прэ зі дэн та на мал даў скай зям лі. «Аказ ва ец ца, і ў 
скла да ных умо вах мы мо жам да маў ляц ца», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пас ля раз мо вы ў фар ма це «сам-на сам» са сва ім ка-
ле гам Мі ка ла ем Ці моф ці. «Мы ня змен на раз гля да ем Мал до ву як 
на дзей на га парт нё ра, дру жа люб ную і бліз кую нам кра і ну, раз віц цё 
па лі тыч ных і эка на міч ных ад но сін з якой пры яры тэт нае для Бе ла-
ру сі», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар, пад вод зя чы вы ні кі пе ра моў, 
і гэ та ста ла фак тыч на лейт ма ты вам усёй над звы чай на сы ча най 
пра гра мы афі цый на га ві зі ту.

Учо ра, акра мя су стрэ чы са стар шы нёй пар ла мен та Мал до вы 
Іга рам Кор ма нам і лі да ра мі пар ла менц кіх фрак цый, а так са ма 
прэм' ер-мі ніст рам гэ тай кра і ны Юры ем Лян кэ, Прэ зі дэнт Бе ла ру-
сі ра зам з Прэ зі дэн там Мал до вы ўра чыс та ад кры лі ка мер цый ны 
цэнтр па про да жы ке ра міч най пліт кі і са ні тар най ке ра мі кі бе ла рус-
ка га прад пры ем ства «Ке ра мін» у Кі шы нё ве. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на зваў гэ та зна ка вай па дзе яй, якая кра са моў на свед чыць аб раз-
віц ці дзе ла во га су пра цоў ніц тва па між дзвю ма кра і на мі.

За дзень да гэ та га, пад час бе ла рус ка-мал даў ска га біз нес-фо-
ру му, «Ке ра мін» за клю чыў буй ны кант ракт на па стаў ку сва ёй 
пра дук цыі ў Мал до ву. Кам па нія Stadler Mіnsk як пра ва пе ра ем нік 
прад пры ем ства «Бел ка мун маш» пад пі са ла з упраў лен нем га рад-
ско га элект рыч на га транс пар ту Кі шы нё ва па гад нен не аб па стаў ках 
ма шы на кам плек таў і су мес най вы твор час ці тра лей бу саў у ста лі цы 
Мал до вы да 2018 го да, Смар гон скі аў та агрэ гат ны за вод атры маў 
буй ны кант ракт на па стаў ку трак та ра камп лек таў для пра мыс ло вай 
збор кі са до ва-ві на гра дар скіх трак та роў у Мал до ве. Уся го ўдзель ні кі 
біз нес-фо ру му за клю чы лі кант рак таў на $ 20 міль ё наў. Але гэ та толь-
кі пер шы крок да су пра цоў ніц тва на поў ную моц, лі чыць бе ла рус кі 
лі дар. Бе ла ру сі і Мал до ве трэ ба ары ен та вац ца на та ва ра зва рот 
$1 млрд, за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка па вы ні ках пе ра моў са сва ім 
мал даў скім ка ле гам Мі ка ла ем Ці моф ці. Пе рад умо вы для гэ та га ёсць: 
з 2000 го да аб' ём уза ем на га ганд лю вы рас у пяць ра зоў і да сяг нуў 
у 2013 го дзе ад зна кі амаль $360 млн. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та Бе-
ла ру сі, пэў ны за дзел зроб ле ны, трэ ба ру хац ца да лей. Не здар ма на 
пра ве дзе ных пе ра мо вах прэ зі дэн ты ак цэн та ва лі ўва гу на раз віц ці 
ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін па між дзвю ма кра і на мі.

І ары ен та цыя на роз ныя эка на міч ныя аб' яд нан ні тут не пе ра шко-
да, лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ця пер бе ла рус кі бок, пра вод зя чы 
пе ра мо вы з Мал до вай, з улі кам аба вя за цель стваў у Мыт ным са ю-
зе, з улі кам ары ен ці раў Мал до вы на Еў ра пей скі са юз, зна хо дзіць 
да дат ко выя шля хі су пра цоў ніц тва. На прык лад, перс пек тыў ным вы-
гля дае су пра цоў ніц тва ў вы твор чай ка а пе ра цыі і вы ха дзе з су мес-
най пра дук цы яй на рын кі трэ ціх кра ін і Еў ра са ю за. «На су мес най 
вы твор час ці трак та роў і сель ска гас па дар чай тэх ні кі ла ка лі зу ем ся, 
як гэ та па тра бу ец ца ў Еў ра пей скім са ю зе, — гэ та зна чыць, Мал до-
ва бу дзе вы раб ляць пэў ную част ку та кой тэх ні кі, — сер ты фі ку ем 
яе, бу дзем пра да ваць у ЕС наш су мес ны та вар і дзя ліць гро шы, як 
гэ та звы чай на бы вае», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс ліў, што бе ла рус кі бок 
га то вы за бяс пе чыць па трэ бы мал даў скіх парт нё раў у ма шы на бу-
даў ні чай і наф та хі міч най пра дук цыі, та ва рах лёг кай пра мыс ло вас-
ці, буд ма тэ ры я лах, бы та вой тэх ні цы, ле ка вых срод ках і пра дук-
тах хар ча ван ня. Акра мя та го, Бе ла русь за ці каў ле на ў рэа лі за цыі 
пра ек таў раз віц ця да рож най інф ра струк ту ры і сель скай 
гас па дар кі Мал до вы.

У вёс цы Сей ла ві чы Ня свіж ска га ра ё на доб ра ўпа рад ка ван нем зай ма юц-
ца ўсур' ёз. На прык лад, на мес цы за кі ну тых ся дзіб па бу да ва лі два но выя 
су час ныя ка тэ джы. Ця пер спе цы я ліс ты ПМК-23 ААТ «Са лі горс квад буд» 

пра вод зяць у іх апра цоў чыя ра бо ты і да вод зяць да ла ду ка му ні ка цыі. 
Пра раб Сяр гей ПА СІ КАЎ і ра бо чы Юрый ШУС ТА ўпэў не ныя, што на ва-
сё лам у гэ тых да мах жыць бу дзе зруч на і ўтуль на.
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