
Экс пер ты ад зна чы лі, што ін фля цый ныя 

ча кан ні на ўпрост за ле жаць ад рэ аль ных 

ін фля цый ных ус плёс каў на рын ку.

Пе рад па чат кам се мі на ра «Па лі ты ка для 

рос ту», які пра во дзіў ся ў На цы я наль ным 

бан ку, на мес нік стар шы ні праў лен ня гэ-

та га ве дам ства Дзміт рый КА ЛЕ ЧЫЦ рас-

ка заў пра да лей шыя кро кі па за бес пя-

чэн ні ўстой лі ва га раз віц ця бе ла рус кай 

эка но мі кі. У пры ват нас ці, ён за явіў, што 

«ця пер вель мі важ на скан цэнт ра ваць усе 

на ма ган ні на мэ тах эка на міч на га раз віц ця 

кра і ны. Па ча та рас пра цоў ка пя ці га до вай 

пра гра мы. Тыя ідэі, якія бу дуць крыш та лі-

за вац ца ў рам ках аб мер ка ван няў, мо гуць 

увай сці ў пра гра му, якая вы зна чыць, ку-

ды бу дзем ру хац ца».

Па тра бу ец ца ка рэк ці роў ка 
за ка на даў ства

Не аб ход ная ўмо ва для ўстой лі ва га раз віц-

ця — мак ра эка на міч ная ста біль насць. Гэ тае 

па няц це скла да ец ца з двух эле мен таў — фі-

нан са вай і цэ на вай ста біль нас ці. «Ме на ві та 

па доб ныя пы тан ні мы раз гля да ем у якас ці 

асноў ных мэт Нац бан ка. Ад па вед ныя зме ны 

ў за ка на даў стве не аб ход ныя для та го, каб мы 

маг лі эфек тыў на рэа лі зоў ваць гэ тыя за да чы, 

уне се ныя на раз гляд у ор га ны дзяр жаў на га 

кі ра ван ня. Раз ліч ва ем на цес ны дыя лог і ўза-

е ма дзе ян не ў гэ тай га лі не з на шы мі ка ле га мі 

з ін шых эка на міч ных ве дам стваў, а так са-

ма на тое, што гэ тыя зме ны бу дуць пад тры-

ма ныя і пры ня тыя», — ад зна чыў Дзміт рый 

Кале чыц.

На се мі на ры аб мяр коў ва лі ся пы тан ні ўза е-

ма дзе ян ня Нац бан ка з Мі ніс тэр ствам фі нан-

саў. Га вор ка вя ла ся пра тое, што «зба лан са-

ва насць пад атко ва-бюд жэт най і па зы ко вай 

па лі ты кі з'яў ля ец ца кра е ву голь ным ка ме нем 

з пунк ту гле джан ня эфек тыў нас ці рэа лі за цыі 

на шых мэт і ў цэ лым за бес пя чэн ня мак ра эка-

на міч най ста біль нас ці, а зна чыць, 

і ўстой лі ва га эка на міч на га рос ту».

Сі ту а цыю ка мен туе на-

чаль нік упраў лен ня на гля ду 

і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях 

Дзміт рый ТУР ЧЫН.

— Па жа ры пе ра ва жа юць у 

жы лым сек та ры. Гэ та звя за на з 

тым, што лю дзі ў ха лод ную па ру 

го да больш зна хо дзяц ца до ма. 

Пяч ное, элект рыч нае, на гра валь-

нае аб ста ля ван не экс плу а ту ец ца 

даў жэй і... не заўж ды пра віль на. 

Да дай це да гэ та га тое, што іс тот-

ная част ка па жа раў па чы на ец ца 

ноч чу. У сне ча ла век па хі ад чу-

ваць ня здоль ны.

Але пры чы на боль шай част кі 

ўзга ран няў тры ві яль ная — не-

асця рож нае абы хо джан не з аг-

нём. Пры лёг ча ла век ад па чыць, 

за ку рыў і... за снуў, асаб лі ва ка лі 

пе рад тым вы ра шыў «па грэц-

ца» яшчэ і ал ка го лем. Не да ку-

рак вы валь ва ец ца з асла бе лых 

рук і пад паль вае ўсё ва кол ся бе. 

Ка лі ўлі чыць, што су час нае жыт-

ло лі та раль на на шпі га ва на ма тэ-

ры я ла мі штуч на га па хо джан ня, 

якія пад час га рэн ня вы дзя ля юць 

атрут ныя рэ чы вы ў па вет ра, то 

да лей усё за ле жыць ад дзвюх 

рэ чаў. Ап ты міс тыч ны ва ры-

янт — до ма пра цуе аў та ном ны 

па жар ны апа вя шчаль нік, які сва-

ім пра ніз лі вым піс кам абу дзіць 

не абач лі вага гас па да ра. Але 

ка лі яго ня ма? Та ды за ста ец ца 

спа дзя вац ца на тое, што па жар 

свое ча со ва ўба чаць су се дзі або 

мі на кі. Ад нак іма вер насць та го, 

што гэ та ад бу дзец ца, ка лі яшчэ 

мож на вы ра та ваць ча ла ве ка, ніз-

кая. А стаў ка ў гэ тай 

гуль ні — жыц цё.
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Зем ля трус у Ал ба ніі: ах вя ры і сот ні па цяр пе лых
Эпі цэнтр раз мя шчаў ся па між 

ста лі цай кра і ны Ты ра най і дру гім 

па ве лі чы ні го ра дам Ду рэ се. Ачаг 

за ля гаў на глы бі ні 10 кі ла мет-

раў. Па звест ках сей смо ла гаў, 

услед за зем ля тру сам ру шы ла 

ча ра да аф тэр шо каў маг ні ту дай 

вы шэй за 5. Штурш кі ад чу ва лі ся 

ў Ты ра не, а так са ма ў Паў ноч-

най Ма ке до ніі, Сер біі, Чар на го рыі, Бос ніі і Гер ца га ві не, Грэ цыі, 

Хар ва тыі і не ка то рых паў днё вых пра він цы ях Іта ліі. Ра та валь ні кі 

пра цяг ва юць раз бі раць за ва лы, пад які мі мо гуць зна хо дзіц ца 

аца ле лыя. Раз бу ра ны не каль кі бу дын каў не да лё ка ад Ду рэ се. Да 

мес ца тра ге дыі не ад клад на вы ехаў прэ зі дэнт кра і ны Ілір Ме та ў 

су пра ва джэн ні мі ніст ра аба ро ны. Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра 

Ал ба ніі Эдзі Ра мы, най ця жэй шая сі ту а цыя скла ла ся ў Ду рэ се і 

Ту ма на, ад нак усе служ бы ак тыў на пра цу юць, каб вы ра та ваць 

лю дзей. Ула ды Ал ба ніі пры ня лі ра шэн не ад мя ніць за ня ткі ў аду-

ка цый ных уста но вах у трох га ра дах рэс пуб лі кі — Ты ра не, Ду рэ се 

і Ле жэ. Гэ та дру гі за тры ме ся цы зем ля трус у Ал ба ніі.

Ва ен ная раз вед ка Іра ка за яві ла пра па гро зу 
ад ра джэн ня «Іс лам скай дзяр жа вы»

Чле ны «Іс лам скай дзяр жа вы» (ІД) рых ту юць ма са выя ўцё кі 

сва іх па плеч ні каў з тур маў у Сі-

рыі і ў Іра ку, што па гра жае ад ра-

джэн нем гэ тай ар га ні за цыі на ват 

пасля лік ві да цыі яе лі да ра Абу 

Бакр аль-Баг да дзі, за явіў у ін тэр-

в'ю аме ры кан ска му ка на лу СNN 

кі раў нік ва ен най раз вед кі Іра ка 

ге не рал-ма ёр Са ад аль-Алак. 

Па сло вах ге не ра ла, яго ве дам ству ўда ло ся пе ра ха піць звест кі 

аб пад рых тоў цы ма са вых уцё каў тэ ра рыс таў. «Су свет най су поль-

нас ці трэ ба пры клас ці ка ла саль ныя на ма ган ні, каб ра за брац ца з 

гэ тай праб ле май, бо зла чын цы мо гуць па кі нуць тур мы і вяр нуц ца 

ў свае кра і ны. Яны ўяў ля юць вя лі кую не бяс пе ку для кра ін Еў ро-

пы, Азіі і паў ноч на га за ха ду Аф ры кі», — пад крэс ліў аль-Алак. 

Ён рас ка заў, што Баг дад даў ту рэц кім ула дам ін фар ма цыю аб 

дзе вя ці мер ка ва ных ба е ві ках ІД вы со ка га ран гу, бе жан цаў з Сі рыі 

і Іра ка ў Тур цыю. Ся род іх ёсць і тыя, хто ад каз вае за фі нан са-

ван не дзей нас ці тэ ра рыс тыч най гру поў кі. Па вод ле ін фар ма цыі 

аль-Ала ка, ба е ві кі бу дуць зай мац ца вяр боў кай но вых пры хіль ні-

каў. Ён ад зна чыў, што двое з іх «ад ны з най леп шых вы твор цаў 

бом баў, якія ка лі-не будзь бы лі ў ІД».

Tеslа атры ма ла 200 ты сяч за ка заў 
на но вую ма дэль Суbеrtruсk

Праз не каль кі дзён пас ля прэ зен та цыі но вай ма дэ лі Суbеrtruсk 

аме ры кан ская кам па нія Tеslа атры ма ла ка ля 200 ты сяч за ка заў 

на фу ту рыс тыч ны бра ні ра ва ны пі кап. Гэ тую ліч бу кі раў нік кам-

па ніі Ілан Маск па ве да міў у Twіttеr. Ах вот ныя на быць Суbеrtruсk 

мо гуць за рэ зер ва ваць для ся бе адзін з аў та ма бі ляў, се рый ны 

вы пуск якіх пла ну ец ца па чаць у 2022 го дзе. Для гэ та га не аб ход на 

за пла ціць за клад у су ме 100 до ла раў, які пас ля, у вы пад ку ад мо-

вы ад куп лі, бу дзе вер ну ты. Кам па нія — вы твор ца элект ра ма бі-

ляў у Лос-Ан джэ ле се прад ста ві ла шас ці мес ны пі кап Суbеrtruсk. 

На яго ды зайн най больш паў плы ваў фільм пра Джэй мса Бон да 

«Шпі ён, які мя не ка хаў», за явіў Ілан Маск. Вер сія з гер ме тыч-

ным са ло нам ста не «афі цый ным пі ка пам Мар са», да даў ён. 

Суbеrtruсk бу дуць вы пус каць у трох ва ры ян тах з за па сам хо ду 

250 міль (400 км), 300 міль (480 км) і 500 міль (800 км). Са мая 

хут кая вер сія змо жа раз га няц ца да 100 кі ла мет раў у га дзі ну менш 

чым за тры се кун ды. Усе вер сіі но ва га элект ра ма бі ля ад кам па ніі 

Tеslа асна шча ны аў та пі ло там і адап тыў най пад вес кай. Цэ ны на 

Суbеrtruсk па чы на юц ца з 39 900 до ла раў.
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• Аляк сандр Лу кашэнка 

накіраваў падзячныя 

пісьмы  аў стрый скім лі да-

рам за пры ём бе ла рус кай 

дэ ле га цыі ў Ве не.

• Бе ла русь пе ра ары ен-

туе па стаў кі цэ мен ту на 

ры нак Еў ра са ю за за мест 

Укра і ны.

• Ка ля 15 уні вер сі тэ таў 

Бе ла ру сі пла ну ец ца ма-

дэр ні за ваць за кошт па-

зы кі Су свет на га бан ка.

• Па слу гі паш то вай су вя-

зі вы клю ча юц ца са сфе ры 

на ту раль ных ма на по лій.

• Бяс плат ныя кан суль та-

цыі пра вя дуць 29 ліс та па да 

бе ла рус кія на та рыу сы.

• У аг ра га рад ку Зэ львен-

ска га ра ё на з на ва год няй 

наз вай Ел ка ад кры юць рэ-

зі дэн цыю Дзе да Ма ро за.
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Ён пач нец ца ад до ма бы ло га гро дзен ска га 

ста рас ты Ан то нія Ты зен гаў за і за вер шыц ца 

ка ля та ко га ж аб' ек та ў поль скай Са кул цы. 

Агуль ная пра цяг ласць марш ру та — 60 кі-

ла мет раў, пры бліз на па па ло ве з кож на га 

бо ку. Па да рож ні чаць мож на на звы чай ным 

ро ва ры, тан дэ ме або ро ва ры з элект рыч-

най ця гай.

Ка роль і ка ра ле ва на ро ва ры — не прос та ме-

та фа ра, гэ та ла га тып транс гра ніч на га пра ек та, які 

з раз ма хам па чаў рэа лі зоў вац ца па абод ва ба кі 

бе ла рус ка-поль скай гра ні цы. Аб яго знач нас ці 

свед чыць і бюд жэт — 2,1 міль ё на еў ра. Гэ тая су ма 

па дзе ле на па між дву ма парт нё ра мі, бе ла рус кі бок 

атры маў 1,1 міль ё на еў ра.

— Ад сыл да ка ра леў скай эпо хі не вы пад-

ко вы, — тлу ма чыць кі раў нік пра ек та Сяр гей 

КА ЛЯ ДА. — Ме на ві та ка роль Ста ні слаў Аў густ 

Па ня тоў скі пры зна чыў та ле на ві та га па лі тыч на га 

дзея ча і свай го сяб ра Ты зен гаў за гро дзен скім ста-

рос там, які, у сваю чар гу, здзейс ніў тут пра мыс-

ло вую рэ ва лю цыю. Дру гая па ло ва XVІІІ ста год дзя 

бы ла эпо хай роск ві ту го ра да, тут ства ра лі ся ма ну-

фак ту ры, ад крыў ся пер шы тэ атр, быў за бу да ва ны 

цэнтр го ра да, дзе ў той час зна хо дзі-

лася пры га рад ная вёс ка Га рад ні ца.

Гіс та рыч ны мі марш ру та міГіс та рыч ны мі марш ру та мі

КА РОЛЬ І КА РА ЛЕ ВА 
СЯ ДУЦЬ НА РО ВАР...

Уні каль ны ве ла марш рут 
па ка ра леў скім трак це 
рых ту ец ца ў Грод не

СТАР. 6

ТЭМ ПЕ РА ТУ РА — УНІЗ, 
ПА ЖА РЫ — УВЕРХ

У ха лод ную па ру коль касць уз га ран няў пры кмет на ўзрас тае. 

Гэ та вель мі выразна ві даць і па сё лет нім ліс та па дзе. Мі ну лыя 

вы хад ныя вы да лі ся ма роз ныя, і толь кі за су бо ту да вя ло ся 

ту шыць паў сот ні па жа раў, у якіх за гі ну лі шэсць ча ла век. 

За ня дзе лю звест кі яшчэ гор шыя — 38 уз га ран няў і сем ах-

вяр. За па пя рэд ні ўік-энд, ка лі «за бор там» бы ла плю са вая 

тэм пе ра ту ра, па каз чы кі бы лі ку ды больш ап ты міс тыч ныя.

Бяс пе ка — між на род ная, 
рэ гі я наль ная, 
ін фар ма цый ная

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 27—28 ліс та-

па да на ве дае з ра бо чым ві зі там Кыр гыз стан, дзе возь ме 

ўдзел у се сіі Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі АДКБ. Аб гэ тым 

па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Сёння прой дзе су мес нае па ся джэн не Са ве та мі ніст раў за-

меж ных спраў, Са ве та мі ніст раў аба ро ны і Ка мі тэ та сак ра та роў 

са ве таў бяс пе кі Ар га ні за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы. 

Пла ну ец ца аб мер ка ваць ка ля 20 пы тан няў, боль шасць з якіх бу-

дзе вы не се на на се сію Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі.

Афі цый ны сайт ар га ні за цыі па ве дам ляе, што шэ раг пы тан няў 

па рад ку дня, у пры ват нас ці, звя за ных з праб ле ма мі між на род-

най і рэ гі я наль най бяс пе кі і сі ту а цы яй у зо не ад каз нас ці АДКБ, 

чле ны Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі аб мяр ку юць у вуз кім скла-

дзе (кі раў ні кі Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста на, Ра сіі 

і Та джы кі ста на). Пас ля гэ та га прой дзе пле нар нае па ся джэн не 

Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі, дзе да лі да раў дзяр жаў да лу чац ца 

мі ніст ры за меж ных спраў, мі ніст ры аба ро ны і сак ра та ры са ве таў 

бяс пе кі дзяр жаў — чле наў АДКБ.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў сва ім вы ступ лен ні на са мі це аба зна-

чыць па зі цыю і асноў ныя пра па но вы бе ла рус ка га бо ку па раз віц ці 

і ўма ца ван ні між на род най і рэ гі я наль най бяс пе кі ў роз ных яе сег-

мен тах. Тра ды цый на на па лях са мі ту кі раў нік бе ла рус кай дзяр-

жа вы пра вя дзе су стрэ чы і пе ра га во ры з за меж ны мі ка ле га мі.

На па рад ку дня се сіі — аб мер ка ван не праб лем між на род най 

і рэ гі я наль най бяс пе кі, пы тан ні ўма ца ван ня та джык ска-аф ган-

скай мя жы, уза е ма дзе ян не з ААН па рэа лі за цыі Гла баль най 

контр тэ ра рыс тыч най стра тэ гіі і ка ар ды на цыя знеш не па лі тыч най 

дзей нас ці дзяр жаў — чле наў АДКБ, раз віц цё ва ен на га па тэн-

цы я лу ар га ні за цыі і ўдас ка на лен не ме ха ніз маў су праць дзе ян ня 

вы клі кам і па гро зам, у тым лі ку ў сфе ры ін фар ма цый най бяс пе кі, 

а так са ма ме ра пры ем ствы па свят ка ван ні 75-год дзя Пе ра мо гі ў 

Вя лі кай Айчын най вай не.

Уся го ў па ра дак дня па ся джэн ня Са ве та ка лек тыў най бяс пе кі 

АДКБ уклю ча на 17 пы тан няў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ГА ЛОЎ НЫ 
ЭК ЗА МЕН — 
НА ПЕ РА ДЗЕ

Прэ зі дэнт уру чыў уз на га ро ды спарт сме нам і трэ не рам 

на цы я наль най збор най па вес ла ван ні на бай дар ках і ка-

ноэ.

Ме даль «За пра цоў ныя за слу гі» атры маў трэ нер-вы клад чык 

фі лі яла Го мель ска га дзяр жаў на га ву чы лі шча алім пій ска га рэ-

зер ву Мі ха іл АЗЁМ ША, стар шыя трэ не ры на цы я наль най збор най 

Мі ка лай БАНЬ КО і Ге надзь ГА ЛІЦ КІ. Гэ тай уз на га ро ды ўда сто е ны 

так са ма спарт сме ны-ін струк та ры на цы я наль най ка ман ды Ма ры-

на ЛІТ ВІН ЧУК і Воль га ХУ ДЗЕН КА. Га на ро вае зван не «За слу жа-

ны май стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пры свое на спарт сме ну-

ін струк та ру на цы я наль най ка ман ды Ар цё му КО ЗЫ РУ.

На цы я наль ную збор ную па вес ла ван ні на бай дар ках і ка ноэ 

кі раў нік кра і ны на зваў са май ста біль най і па спя хо вай у дзе ся ці-

год дзі, а іх від спор ту — праў дзі ва бе ла рус кім, бо яго тра ды цыі 

не па рыў на звя за ны са шмат вя ко вай куль ту рай і по бы там Бе ла-

ру сі, краю ты ся чы рэк і азёр.

Бе ла рус кія ба лель шчы кі даў но пры звы ча і лі ся да пе ра мог 

бай да рач ні каў і ка на іс таў на са мых буй ных між на род ных спа-

бор ніц твах. З кож на га тур ні ру, у тым лі ку з Алім пій скіх гуль няў, 

яны вяр та юц ца з ме да ля мі.

«У чэр ве ні пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў я з вя лі кім за да валь-

нен нем гэ та на зі раў. Я ўваж лі ва са чыў за га ра чы мі жні вень скі мі 

ба та лі я мі на чэм пі я на це све ту ў вен гер скім Се ге дзе, дзе вы да ка-

за лі, што бе ла ру сам сён ня ня ма роў ных у све це», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ба дай, са мы знач ны до каз гэ тым сло вам і асаб лі вая пад ста ва 

для ўша на ван ня — чатыры за ла тыя, два ся рэб ра ныя і два брон-

за выя ме да лі Ма ры ны Літ він чук і Воль гі Ху дзен кі, зо ла та Ар цё ма 

Ко зы ра на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. Уся го па вы ні ках спа бор ніц тва 

бе ла рус кія бай да рач ні кі і ка на іс ты за ва я ва лі дзесяць уз на га род. 

Пе ра мож ную се рыю спарт сме ны пра цяг ну лі і на чэм пі я на це све-

ту ў вен гер скім Се ге дзе, дзе збор ная ўзя ла 14 ме да лёў, шэсць з 

якіх — за ла тыя. Спарт сме ны пе ра маг лі ў ка манд ным за лі ку і па кі-

ну лі зза ду ін шых лі да раў су свет на га вес ла ван ня — збор-

ныя Гер ма ніі, Венг рыі, Кі тая, Ра сіі, Но вай Зе лан дыі. СТАР. 2

Фі нан са вая па лі ты каФі нан са вая па лі ты ка

Кро кі да ўстой лі вас ці
За па во лен не ін фля цыі не пры вя дзе 
да аб ме жа ван ня эка на міч на га рос ту

СТАР. 2

Аляк сандр ЯРА ШЭН КА, 

кі раў нік 

ад мі ніст ра цыі 

кітай ска-бе ла рус ка га 

ін дуст ры яль на га 

пар ка 

«Вя лі кі ка мень»:

«У ця пе раш ні 
час ужо 
17 рэ зі дэн таў 
пар ка па чы на юць 
ажыц цяў ляць 
сваю гас па дар чую 
дзей насць (шэсць 
з іх ак тыў на 
вы пус ка юць 
пра дук цыю 
ў га лі не 
ма шы на бу да ван ня, 
элект ро ні кі). 
Да кан ца бя гу ча га 
го да та кіх 
прад пры ем стваў 
бу дзе не менш 
за 20, 
а ў 2020 го дзе іх 
па він на быць 30».

ЦЫТАТА ДНЯ

Фо
 та

 Т
ац

 ця
 ны

 Т
КА

 ЧО
 ВА

Й.

Дзе «пра чы на юц ца» ро ба ты?Дзе «пра чы на юц ца» ро ба ты?

У Крас на поль скай гім на зіі ўжо не каль кі га доў 
пра цуе гур ток, ку ды кож ны ах вот ны мо жа 
прый сці і на ву чыц ца ра біць і пра гра ма ваць 
ро ба таў. Ста рэй шыя вуч ні з за да валь нен нем 
пе ра да юць свае ве ды ма лод шым школь ні кам.


