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Ра сія га то вая па ста віць ва Укра і ну 10 міль яр даў ку ба мет раў га зу
Ра сія га то вая па ста віць ва Укра і ну газ у аб' ёмах, не аб ход ных для пра хо джан ня асен не-зі мо ва га 

пе ры я ду. Пра гэ та па ве дам ля юць ін фар м а генц твы са спа сыл кай на сло вы кі раў ні ка Мі нэ нер га Ра сіі 
Аляк санд ра Но ва ка. «Газп рам» мо жа па ста віць «Наф та га зу» мі ні маль ныя аб' ёмы — 5 міль яр даў ку-
ба мет раў па сіс тэ ме tаkе-оr-рау і ў рэ жы ме па пя рэд няй апла ты, «Наф та газ» аба вя за ны бу дзе апла-
ціць у рэ жы ме пе рад апла ты газ у аб' ёме 5 міль яр даў ку ба мет раў. Пры гэ тым да дат ко вым аў кцы ё нам 
мо жа быць яшчэ 5 міль яр даў ку ба мет раў, але ўжо не па сіс тэ ме tаkе-оr-рау, а па сіс тэ ме да дат ко вых 
за явак, ка лі та кія спат рэ бяц ца ў вы ні ку зі мо ва га пра хо джан ня і тэм пе ра тур на га рэ жы му», — за явіў 
ён на су стрэ чы з прэм' ер-мі ніст рам Ра сіі Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым. Пры гэ тым Ра сія ча кае ад ка зу ад 
Укра і ны па гра фі ку па га шэн ня за па зы ча нас ці за газ у па ме ры 3,1 міль яр да до ла раў.

Но вы прэ зі дэнт Бра зі ліі 
вы зна чыц ца ў дру гім ту ры

Пад лік га ла соў на прэ зі дэнц кіх вы ба рах у Бра зі ліі за вер ша ны, ад нак 
ні во дзін з кан ды да таў не змог на браць больш за 50%. Вяр хоў ны вы бар-
чы тры бу нал Бра зі ліі аб вяс ціў дру гі тур, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. 
У дру гі тур вый шлі дзей ны прэ зі дэнт Бра зі ліі Дыл ма Ру сеф і прад стаў нік 

са цы ял-дэ ма кра таў Аэ сіу Нэ віс. Дыл ма Ру сеф на бра ла 41,59% га ла соў, Аэ сіу Нэ віс — 33,55%. Дру гі 
тур вы ба раў у Бра зі ліі пры зна ча ны на 26 каст рыч ні ка.

Бліз касць тра сы па вы шае ціск
Як па ка за ла аме ры кан скае да сле да ван не, жан чы ны, што пра-

жы ва лі ў ра ды у се 100 мет раў ад буй ных да рог, на 22% час цей ме лі 
гі пер та нію ў па раў на нні з жан чы на мі, якія жы лі мі ні мум за 1000 
мет раў ад да ро гі. Ана ліз да ных 5400 жан чын па ка заў: чым блі жэй 
дом да да ро гі, тым вы шэй бы ла ры зы ка. На прык лад, у 58-га до вай 

жан чы ны, якая жы ла бліз ка ад да-
ро гі, ры зы ка гі пер та ніі ака за ла ся 
та кой жа, як і ў 60-га до вай жан чы ны, якая жы ла ў ад да лен ні. Гэ та 
зна чыць, сар дэч на-са су дзіс тая сіс тэ ма ста рэ ла, па вы ша ла ся ры зы-
ка ін суль таў і сар дэч ных пры сту паў. На ву коў цы да гэ та га ча су не 
ве да юць, чым ме на ві та не бяс печ ная бліз касць да да ро гі. Маг чы ма, 
ві на ва тыя рэ чы вы, якія за брудж ва юць па вет ра, маг чы ма, шум або 
абод ва фак та ры.

На ват у са мых 
за мож ных кра і нах 

лю дзі ма раць 
аб эміг ра цыі

Лон дан стаў са мым пры-
ваб ным го ра дам для іміг ран-
таў, якія шу ка юць пра цу. Пра 
гэ та пі ша Thе Fіnаnсіаl Tіmеs. 
Па вод ле апы тан няў, бры тан-
ская ста лі ца знач на апя рэ дзі-
ла Нью-Ёрк, Па рыж, Сід нэй і 
Мад рыд. Па вод ле апы тан ня, 
най больш ма біль ны мі ака за-
лі ся тэх ніч ныя спе цы я ліс ты, 
а най менш — ра бот ні кі са цы-
яль най сфе ры. Пры чым вы-
свет лі ла ся, што на ват у са мых 
шчас лі вых кра і нах лю дзі ма-
раць аб эміг ра цыі: у Фран цыі 
і Ні дэр лан дах больш за 90% 
жы ха роў хо чуць пра ца ваць за 
мя жой, у Швей ца рыі — 75%, 
а ў Вя лі ка бры та ніі, ста лі ца 
якой та кая пры ваб ная для 
міг ран таў, — 44%. Пры гэ тым 
прэм' ер-мі ністр Злу ча на га 
Ка ра леў ства Дэ від Кэ ме ран 
вы сту пае рэз ка су праць сва-
бо ды пе ра мя шчэн ня ўнут ры 
Еў ра са ю за і па абя цаў у вы-
пад ку пе ра мо гі на вы ба рах 
2015 го да зма гац ца з міг ран-
та мі з ЕС.
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КОРАТКА

Ды фе рэн цы ра ва ную 
апла ту кош ту пра ез ду ў 
за леж нас ці ад ад лег лас ці 
або ча су па езд кі ўка рэ няць 
у пры га рад ным транс пар це 
Мін ска ў пер шым квар та ле 
2015 го да.

У час ак цыі «Ско расць», 
якая прой дзе ў ста лі цы з 6 
па 15 каст рыч ні ка, асаб лі вая 
ўва га бу дзе ўдзе ле на вы яў-
лен ню і спы нен ню па ру шэн-
няў ва дзі це ля мі ско рас ных 
рэ жы маў ру ху. Што дзень 
на ра ды ДПС бу дуць фік са-
ваць ско расць аў та ма бі ляў як 
ста цы я нар на, так і ў транс-
парт ным па то ку з па труль ных 
ма шын.

Пом нік на род на му ар-
тыс ту СССР і Бе ла ру сі за-
сна валь ні ку ан самб ля «Пес-
ня ры» Ула дзі мі ру Му ля ві ну 
ад кры ты ў Ека ця рын бур гу. 
Ён ство ра ны аў тар скім ка-
лек ты вам пад кі раў ніц твам 
скульп та ра Сяр гея Лог ві на. 
Скульп ту ра вы шы нёй 3,5 м 
уяў ляе са бой му зы кан та ў 
кан цэрт ным кас цю ме і з 
элект ра гі та рай у ру ках.

Лаў рэ а та мі кон кур су 
«Леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь на рын ку Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі» 2014 го да ста лі 
52 бе ла рус кія прад пры ем-
ствы.

ЦЫТАТА ДНЯ

Мі ка лай СНАП КОЎ, 
мі ністр эка но мі кі:

«Эка на міч нае раз віц цё Бе ла ру сі 
ў на ступ ным го дзе бу дзе ад бы-
вац ца ў скла да ных умо вах, звя-
за ных з за па во лен нем эка на міч-
на га рос ту ў кра і нах, асноў ных 
ганд лё вых парт нё рах, з пры-
чы ны ўзмац нен ня геа па лі тыч-
най на пру жа нас ці і рэа лі за цыі 
ўза ем ных эка на міч ных санк цый 
Ра сіі і За ха ду. Тым не менш, пра-
гноз са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця на 2015 год ары ен туе 
ўсе ор га ны дзярж кі ра ван ня на 
вы ка нан не на пру жа ных па каз-
чы каў. У пры ват нас ці, эка на міч-
ны рост праг на зу ец ца на ўзроў ні 
2—2,4%. Уз ро вень ін фля цыі пла-
ну ец ца за па во ліць да 12%. Га лоў-
ная мэ та вая за да ча апош ня га 
го да пя ці год кі — на рошч ван не 
экс пар ту і фар мі ра ван не ста-
ноў ча га саль да. Пра ду гледж ва-
ец ца апе рад жаль ны рост пра-
дук цый нас ці пра цы над рос там 
за ра бот най пла ты, ска ра чэн не 
раз ры ву па між ся рэд ня ме сяч най 
за ра бот най пла тай ра бот ні каў 
бюд жэт най сфе ры і ў цэ лым па 
эка но мі цы».

На паў раз бу ра ным мін скім 
ста ды ё не «Ды на ма» ўжо даў но 
не гу ля лі ў фут бол. Арэ ну па сту по ва 
раз бі ра юць, каб у бу ду чы ні па бу да ваць 
но вую спар тыў ную пля цоў ку. 
Але зды мач ная ка ман да філь ма 
на пэў ны час па спра ба ва ла ства рыць 
тут дух той эпо хі, ка лі на по лі дзей ні чаў 
ле ген дар ны Эду ард Страль цоў. 
Фут ба ліст з цяж кім лё сам, але та ле на ві ты 
ад Бо га. Яму, алім пій ска му чэм пі ё ну 
Мель бур на, чэм пі ё ну Са вец ка га Са ю за, 
пад сі лу бы ло гу ляць у лю бым еў ра пей скім 
клу бе, але ўсю кар' е ру ён пра вёў 
у мас коў скім «Тар пе да». Ця пер пра яго, 
не паў тор на га і не па сці галь на га, 
у Бе ла ру сі зды ма юць кі но.
На пад стры жа ным по лі з'я ві лі ся хлоп цы 
ў чыр во ных фут бол ках. Гал кі пер, 
як у да лё кія 1960-я, на цяг нуў кеп ку 
на лоб, а ка ля ва рот зноў за мі ту сіў ся 
ка рыч не вы мяч са шну роў кай. Ад нак 
матч тут доў жыц ца не 90 хві лін. У фут бол 
для кі не ма та гра фіч ных мэт гу ля юць 
з ра ні цы да ве ча ра, і рас па чы на ец ца 
ён не свіст ком ар біт ра, а ка ман дай 
«Ка ме ра! Ма тор! Па ча лі!» 3

Долар ЗША    10620,00
Еўра 13310,00
Рас. руб. 265,50
Укр. грыўня 820,08

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 07.10.2014 г. 
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ПА МЯЦЬ ПРА «СТРАЛЬ ЦА»
Бе ла рус кія фут ба ліс ты пе ра апра ну лі ся ў фор му збор ных СССР, Бе ла рус кія фут ба ліс ты пе ра апра ну лі ся ў фор му збор ных СССР, 
Фран цыі, ГДР, каб паў дзель ні чаць у здым ках ра сій ска га тэ ле ві зій на га Фран цыі, ГДР, каб паў дзель ні чаць у здым ках ра сій ска га тэ ле ві зій на га 
шмат се рый на га філь ма «У су зор'і Страль ца»шмат се рый на га філь ма «У су зор'і Страль ца»

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

На двор'еНа двор'е  ��

АЦЯП ЛЕН НЕ 
АД МЕ НІЦЬ 

«БА БІ НА ЛЕ ТА»
У сераду апад каў не ча ка-

ец ца, па ве да мі ла 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. Уна чы 1-8 цяп ла, а 
па ўсхо дзе мес ца мі за ма раз кі да 
0 — мі нус 4 гра ду саў. Удзень — 
10-17 цяп ла.

У чац вер ча ка ец ца пе ра важ-
на без апад каў, толь кі ўна чы і 
ра ні цай па паў ноч ным за ха дзе 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы. За ма раз кі ад сту-
пяць. Уна чы ад плюс 2 гра ду саў 
па ўсхо дзе кра і ны да 10 цяп ла 
па за ха дзе. Удзень пры грэе да 
плюс 13-18 гра ду саў, у Брэсц кай 
воб лас ці — да 20 цяп ла.

На пры кан цы тыд ня на ўсёй 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі за ха ва ец ца 
цёп лае і со неч нае на двор'е. Уна-
чы бу дзе 5-12 цяп ла, а ўдзень з 
пят ні цы па ня дзе лю ста не плюс 
13-20 гра ду саў, а ў за ход ніх ра-
ё нах мес ца мі да 22 цяп ла. Вось і 
да ча ка лі ся мы «ба бі на га ле та». 

Сяр гей КУР КАЧ.

ПЕРШАЯ ВОСЕНЬ НА ТРАІХПЕРШАЯ ВОСЕНЬ НА ТРАІХ

4 5 6

Пер шую гру пу ха ус-май строў вы пус ціў 
Брэсц кі аб лас ны цэнтр па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў 
і спе цы я ліс таў ЖКГ.

Ка лі ства ра лі пер шую гру пу для пад рых тоў кі 
шмат про філь ных спе цы я ліс таў-уні вер са лаў, у яе 
тра пі лі 27 са мых ква лі фі ка ва ных і во пыт ных ра-
бот ні каў ка му наль ных служ баў. Вы пуск ні коў па-
ско ра ных кур саў раз мер ка ва лі па ЖЭ Сах буй ных 
га ра доў: 13 ча ла век — у Брэст, па 7 — у Пінск і 
Ба ра на ві чы. Кож ны з іх з ча сам бу дзе аб слу гоў-
ваць ад трох да пя ці жы лых да моў. Мяр ку ец ца, што 
пра фе сі я на лы бу дуць вы кон ваць амаль усе ві ды 
ра бот па до ме: сан тэх ніч ныя, элект ра тэх ніч ныя, 
ста ляр ныя, цяс ляр ныя, да ха выя, ад дзе лач ныя.

На мес нік ге не раль на га ды рэк та ра Брэсц-
ка га аб лас но га УП «Упраў лен не жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі» Мі ха іл ІА ЛОП ад зна чыў, 
што га лоў нае — не гнац ца за коль кас цю, а за бяс-
пе чыць най перш якасць.

— Спа чат ку апра бу ем ра бо ту ха ус-май строў у 
ЖЭ Сах, — за ўва жыў Мі ха іл Паў ла віч, — бу дзем 
уваж лі ва са чыць за вод гу ка мі лю дзей, чуй на ста-
віц ца як да кож най скар гі, так і да ста ноў чай ад зна-
кі. Кан чат ко вая мэ та гэ та га пра ек та — па вы шэн не 
якас ці па слуг і, ад па вед на, прэ сты жу пра фе сіі.

У жыл лё вым ра монт на-экс плу а та цый ным упраў-
лен ні Брэс та рас ка за лі, што кож ны ЖЭС го ра да 
атры маў свай го спе цы я ліс та-ўні вер са ла, які по тым 
змо жа абу чыць ін шых. На ват па да браць та кіх вуч-
няў зу сім не прос та: ча ла век па ві нен мець та кія 
здоль нас ці, дзя ку ю чы якім у на ро дзе яго на зы ва-
юць «за ла тыя ру кі». Да та го ж спе цы я ліс ты па аб-
слу гоў ван ні жыл лё ва га фон ду ня рэд ка пра цу юць 
у ка ман дзе — ім трэ ба ўмець аца ніць сі ту а цыю, 
пры няць пра віль нае ра шэн не, свое ча со ва 
прый сці на да па мо гу адзін ад на му.

Уні вер са лыУні вер са лы  ��

ХА УС-МАЙ СТАР «АД ЖКГ»:
МЯ НЯ ЕЦ ЦА НАЗ ВА ЦІ СУТ НАСЦЬ?
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Ёсць на ка го спа дзя вац ца
На шай кра і не і Азер бай джа ну трэ ба ўся ляк 

на рошч ваць аб' ём уза ем на га ганд лю
Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з мі ніст рам за меж ных спраў Азер бай джа на 
Эль ма рам Ма мед' я ра вым, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Мы па він ны зра біць Азер бай джан апор най ба зай па вы твор-
час ці мно гіх та ва раў і пра да ваць з гэ тай тэ ры то рыі су мес ны пра-
дукт на рэ гі ён», — лі чыць бе ла рус кі лі дар. Ён ад зна чыў, што бе ла-
рус кі бок на дае вя лі кую ўва гу та му, каб раз ві ваць у Азер бай джа не 
вы твор часць най больш за па тра ба ва най бе ла рус кай тэх ні кі. На 
дум ку Прэ зі дэн та, гэ та важ на яшчэ і та му, што азер бай джан скія 
кам па ніі заў сё ды фі нан са ва пад трым лі ва юць та кія пра ек ты.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ў дзвюх кра ін на ладж-
ва ец ца су пра цоў ніц тва па ўсіх на прам ках. Кі раў нік дзяр жа вы ад-
зна чыў, што за кры тых тэм у ад но сі нах Бе ла ру сі і Азер бай джа на 
ня ма. «Мы ні ко лі не ста ві лі за мэ ту сяб ра ваць або су пра цоў ні чаць 
су праць не ка га», — ска заў бе ла рус кі лі дар. «Ка лі ха рак та ры за-
ваць на шы ад но сі ны дву ма сло ва мі — дай Бог з кож ным мець 
та кія ста сун кі», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён звяр нуў ува гу на тое, што 
ў яго доб рыя аса біс тыя ад но сі ны з прэ зі дэн там Азер бай джа на: 
«Яны больш чым дру жа люб ныя, мы аб са лют на да вя ра ем адзін 
ад на му. І вось гэ тыя аса біс тыя ад но сі ны пе ра не се ны на між дзяр-
жаў ны ўзро вень, у нас вель мі доб рыя між дзяр жаў ныя ад но сі ны». 
«Вы заў сё ды нас пад трым лі ва лі, да па ма га лі, ра зу ме лі. Пры ўсіх 
маг чы мас цях і не маг чы мас цях мы так са ма Азер бай джан пад-
трым лі ва ем і бу дзем гэ та ра біць і ў да лей шым», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт лі чыць, што ў дзвюх кра ін вель мі вя лі кія перс пек ты-
вы су пра цоў ніц тва.

У сваю чар гу кі раў нік МЗС Азер бай джа на за ўва жыў, што ацэн-
ка двух ба ко вых ад но сін азер бай джан скім бо кам цал кам су па дае 
з ацэн кай бе ла рус ка га.

ПРЭ ЗІ ДЭН ТЫ БЕ ЛА РУ СІ 
І КА ЗАХ СТА НА АБ МЕР КА ВА ЛІ 

АК ТУ АЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ
Учо ра ад бы ла ся тэ ле фон ная раз мо ва Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі з Прэ зі дэн там Ка зах ста на Нур сул-
та нам На за рба е вым, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі пы тан ні да лей ша га па глыб лен-
ня двух ба ко вых ад но сін, а так са ма пад рых тоў кі і пра вя дзен ня 
ў Мін ску па ся джэн няў са ве та кі раў ні коў дзяр жаў — удзель ніц 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў і Вы шэй ша га Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ве та на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў.

Асаб лі вая ўва га бы ла ўдзе ле на праб ле мам да лей ша га ста наў-
лен ня і раз віц ця Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. У су вя зі з гэ тым 
бы ла, у пры ват нас ці, за кра ну та тэ ма ад на ча со вай ра ты фі ка цыі 
Да га во ра аб ЕА ЭС.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Нур сул тан На за рба еў аб мер ка ва лі так-
са ма не ка то рыя ак ту аль ныя пы тан ні між на род на га па рад ку дня.

СА МІТ ВЫ СО КА ГА ЎЗРОЎ НЮ
Па ра дак дня па ся джэн ня кі раў ні коў дзяр жаў СНД у Мін ску 
на ліч вае 17 пы тан няў, якія да ты чац ца па лі тыч на га су пра-
цоў ніц тва, уза е ма дзе ян ня ў сфе ры бяс пе кі, гу ма ні тар най 
га лі ны.

Аб гэ тым іш ла раз мо ва на су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк-
санд ра Лу ка шэн кі са стар шы нёй Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы-
ка наў чым сак ра та ром СНД Сяр ге ем Ле бе дзе вым, па ве дам ляе 
БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што Мінск апош-
нім ча сам жы ве буй ны мі па лі тыч ны мі па дзея мі. У пры ват нас ці, на 
гэ тым тыд ні пла ну ец ца на вед ван не Бе ла ру сі з афі цый ным ві зі там 
прэ зі дэн та Турк ме ні ста на, а так са ма пра вя дзен не па ся джэн няў 
Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД і Вы шэй ша га Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ве та на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр жаў.

Га во ра чы аб са мі це СНД, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў, што 
гэ та вель мі ад каз нае ме ра пры ем ства, па коль кі СНД пе ра жы вае 
скла да ны, пе ра лом ны пе ры яд. Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, што 
са мі ты не аб ход на пра вес ці год на, «як гэ та і бы ло мі ну лы раз, каб 
усе за ста лі ся за да во ле ныя ра бо тай у Мін ску».

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

9 каст рыч ні ка 2014 го да ў 15.00 у за ле па ся джэн няў Са-
ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца па-
ся джэн не шос тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

Эка на міч ны па тэн цы ялЭка на міч ны па тэн цы ял  ��

У Нью-Ёр ку нас за ўва жы лі
І пра па ну юць су мес на вы раб ляць кас ме ты ку, 
на ват пе ра пра цоў ваць дру гас ную сы ра ві ну

На га да ем, што 22 ве рас ня ў Нью-Ёр ку ад быў ся пер шы ў гіс то-
рыі бе ла рус ка-аме ры кан скіх ад но сін ін вес ты цый ны фо рум, ар га-
ні за ва ны На цы я наль ным агенц твам ін вес ты цый і пры ва ты за цыі 
Бе ла ру сі. Ды рэк тар ве дам ства На тал ля НІ КАНД РА ВА пас ля 
вяр тан ня на ра дзі му па ве да мі ла, што ме ра пры ем ства бы ло па-
спя хо вым.

Пра ца іш ла ў двух кі рун ках. Перш за ўсё, прэ зен та цыя эка на-
міч на-ін вес ты цый на га па тэн цы я лу на шай кра і ны. Да лей — пе-
ра мо вы з аме ры кан скі мі кам па ні я мі і біз нес-ко ла мі, пе ра мо вы з 
між на род ны мі фі нан са вы мі ар га ні за цы я мі, а так са ма дыя лог з 
па лі тыч ны мі ко ла мі. «Ад роз ні ваў ся фо рум тым, што ар га ні за ва ны 
быў у фор ме дыс ку сій най па нэ лі. Кож ны ўдзель нік фо ру му мог 
за да ваць пы тан ні на ўпрост лю бо му з чле наў бе ла рус кай дэ ле га-
цыі». А ўдзель ні каў бы ло шмат: больш за 180. 

Пад час фо ру му аме ры кан скія кам па ніі агу чы лі шмат пра па-
ноў. Ця пер яны раз гля да юц ца ўра дам. На прык лад, ар га ні за цыя 
вы твор час ці і экс пар ту кас ме тыч ных срод каў з вы ка ры стан нем 
на ту раль ных кам па не нтаў, збор і пе ра пра цоў ка дру гас най сы ра-
ві ны, ства рэн не вы твор час ці філь траў для ва ды.

Ін шы мі сло ва мі, ме ра пры ем ства вы ка на ла свае за да чы.  «Мы 
ду ма ем, што ў хут кай бу ду чы ні трэ ба бу дзе ар га ні за ваць па езд ку 
па най буй ней шых га ра дах Аме ры кі, каб пра вес ці прэ зен та цыю 
Бе ла ру сі і яе ін вес ты цый на га па тэн цы я лу. Але ўжо не сё ле та», — 
за яві ла На тал ля Ні канд ра ва.

Да рэ чы, па доб нае да бе ла рус ка-аме ры кан ска га ін вес ты цый-
на га фо ру му ме ра пры ем ства прой дзе 14 ліс та па да ў Лон да не. 
Яно бу дзе на кі ра ва на на еў ра пей скую аў ды то рыю.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.
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Перуанцу 
ў Мінску 

не хапае… 
бульбы     

Эфект павука: 
час бараніць 
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Краязнаўства: 
каб 

не спазніцца…


