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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

На што здат ныя «ру ха ві кі» 
ак тыў най гра мад скай 
па зі цыі — ста рэй шы ны 
і па моч ні кі стар шынь 
сель са ве таў 
Го мель ска га ра ё на? стар. 15

Ай ву япон скую 
і ак ты ні дыю вы рошч ва юць 
на Брэст чы не. 
Больш у Бе ла ру сі іх не 
су стрэ неш ні дзе. стар. 14

Упры го жы лі 
ра зам

Драй ве ры 
росту

Са вет па ўстой лі вым 
раз віц ці прай шоў 
у фар ма це 
ві дэа кан фе рэн цыі. стар. 2

З аў та ном ным 
хо дам...

Марш рут 
бес кан так та вых 
тра лей бу саў у Грод не 
па доў жаць удвая. стар. 4

Эк зо ты ў на шых 
умо вах

Жы ха ры Крас на пол ля, 
што на Ма гі лёў шчы не, 
да лу чы лі ся да 
рэс пуб лі кан скай ак цыі па 
доб ра ўпа рад ка ван ні.

стар. 3 стар. 16

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 4-14

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах 
і на цы я наль най бяс пе цы Сяр гей Рач коў 
рас ка заў аб звя за ных з пан дэ мі яй 
эка на міч ных на ступ ствах і шля хах іх 
мі ні мі за цыі для ары ен та ва ных на экс парт 

прад пры ем стваў, ро лі Са ве та Рэс пуб лі кі і 

мяс цо вых ор га наў ула ды ў са дзей ні чан ні 
ства рэн ню но вых вы со ка тэх на ла гіч-
ных пра дук таў, брэн даў, да лей шай 
ды вер сі фі ка цыі бе ла рус ка га экс пар ту ў 
све це, як па на менк ла ту ры та ва раў, так і 
па яго геа гра фіі.

— На коль кі рэ аль ныя, вар тыя ўва гі 
пра гно зы і вы сно вы на конт чар го ва га 
гла баль на га кры зі су. Маў ляў, мы зноў 
апы ну лі ся пе рад па гро зай як у 2008—
2009 га дах. Та кія раз мо вы ма юць пад 
са бой гле бу ці гэ та «стра шыл кі» эк стра-
ва гант ных эка на міс таў і па лі то ла гаў?

— Су свет ныя эка на міч ныя кры зі сы ад бы-
ва юц ца ня рэд ка, іх час та та і пе ры я дыч насць 
аб умоў ле ны мно гі мі фак та ра мі. Не заў сё ды 
яны вы клі ка ны фі нан са ва-эка на міч ны мі пры-
чы на мі, як, на прык лад, кры зіс 2008—2009 га-
доў. Як пра ві ла, з улі кам уз роў ню раз віц ця су-

час най эка на міч най на ву кі і ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій шмат лі кія кры зіс ныя эка на міч ныя 
з'я вы мож на з пэў най сту пен ню ве ра год нас ці 
прад ба чыць і пра лі чыць.

Ця пер ві да воч на, што пан дэ мія ка ра-
на ві рус най ін фек цыі ста но віц ца ка та лі-
за та рам но ва га гла баль на га эка на міч на га 
кры зі су, які ў цэ лым стаў не ча ка ным для 
ўсіх кра ін све ту і па куль скла да на праг на-
заваным па сва іх на ступ ствах. Гэ ты кры зіс 
су паў і з част ко ва так са ма спра ва ка-
ва ным сур' ёз ным кры зі сам наф та-
ва га рын ку.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'ЮСяр гей РАЧ КОЎ: 

«Час экс пар цё рам ска рыс тац ца «Час экс пар цё рам ска рыс тац ца 
«акном но вых маг чы мас цяў»«акном но вых маг чы мас цяў»

На Го мель шчы не ча ка юць ма лень кіх на ва сё лаў у дзі ця чым сад ку ў Пет ры ка ве. На Гро дзен шчы не ама та ры спор ту атры ма юць 
у па да ру нак шмат функ цы я наль ны спар тыў ны комп лекс «Лі дар», што ад кры ец ца ў На ва груд ку. Жы ха ры Пу ха віц ка га ра ё на, што 
на Мін шчы не, так са ма бу дуць за да во ле ныя з на го ды ад крыц ця фіз куль тур на-азда раў лен ча га цэнт ра, яко га ча ка лі даў но. А ў 
ві цеб скім мік ра ра ё не но ва бу доў ляў Бі ле ва з'я віц ца но вая шко ла з дву ма ба сей на мі і ліф там! У ста лі цы ж ча ка юць па-са праўд-
на му лет ня га ад крыц ця: у аква то рыі ра кі Свіс лач «рас кві тнее» свят ло му зыч ны фан тан з уні каль ным шоу. Ён, да рэ чы, вы ка на ны 
ў фор ме пра ма ву голь ні ка даў жы нёй 90 і шы ры нёй 16 мет раў. Вод ную фе е рыю ства ра юць ка ля 
200 стру ме няў, якія па ды ма юц ца на вы шы ню да 30 мет раў. Комп лекс асна шча ны ві дэа пра ек-
та рам і ла зер най сіс тэ май для та го, каб пра ецы ра ваць вы яву на вод ную па верх ню.

ТЭ МА ТЫД НЯ

ПА БУ ДА ВА НА ПА БУ ДА ВА НА 
Ў БЕ ЛА РУ СІЎ БЕ ЛА РУ СІ

Па тра ды цыі да Дня Не за леж нас ці па ўсёй кра і не рых ту юц ца 
да ад крыц ця знач ныя аб' ек ты. Мы пад гле дзе лі якія

«Стар шыя» 
па вёс цы

Фота Таццяны Фота Таццяны ТКАЧОВАЙТКАЧОВАЙ..

Фота Аляксандра ПУКШАНСКАГА.


