
Непакорлівы 
беларус

Кірыл Мазураў 8 КРАСАВІКА  2014 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 64  (27674)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

3 4 5

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Прад стаў ні кі Між на род-

най фе дэ ра цыі ха кея (ІІХФ) 
і яе ка мер цый на га парт нё-
ра — Між на род на га агенц тва 
па спар тыў ным мар ке тын гу 
кам па ніі «Ін фронт» за да во-
ле ны ўзроў нем пад рых тоў кі 
Бе ла ру сі да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі 2014 го да ў Мін ску.

Бе ла русь пра доў жыць 
за куп ку зе ніт на га ра кет на га 
комп лек су «Тор-М2». На гэ-
ты мо мант у краіне ство ра-
ны паў на цэн ны ды ві зі ён на 
асно ве трох ба та рэй. Пла ну-
ец ца да 2020 го да за ку піць 
яшчэ не каль кі ўзо раў гэ та га 
ты пу ўзбра ен ня.

Трох ра зо вая алім пій ская 
чэм пі ён ка Да р'я До мра ча ва ў 
ду э це з ра сій скім бія тла ніс там 
Ан то нам Шы пу лі ным ста лі пе-
ра мож ца мі зме ша най эс та-
фе ты ў рам ках тра ды цый най 
што га до вай Гон кі чэм пі ё наў, 
якая пра хо дзі ла ў Маск ве.

У Лід скім ра ё не па блі-
зу аг ра га рад ка Бя ро заў ка 
з'я віц ца му зей ві кін гаў пад 
ад кры тым не бам. Яго на бе-
ра зе Нё ма на ства ра юць тры 
ма ла дыя эн ту зі яс ты. Пе ры-
яд, які ці ка віць ства раль ні-
каў аб' ек та, — ІX — XІІ ста-
год дзі, або так зва ная эпо ха 
ві кін гаў.
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Па лес кі край — за гад ка вы 
і ма ляў ні чы. Толь кі сваё 

ха раст во ён ад кры вае не 
кож на му. Каб уба чыць і ад-

чуць яго, трэ ба за зір нуць 
у ма лень кія вё сач кі і па гу-
та рыць з іх жы ха ра мі, ула-

віць му зы ку па ля шуц кай 
га вор кі. Трэ ба пра плыс ці 

на чоў не па Пры пя ці, на ла-
віць ра зам з кімсь ці спрак-
ты ка ва ным у гэ тай спра ве 

шмат ры бы, уба чыць, як на 
азё рах квіт не юць бе лыя і 
жоў тыя лі леі. Трэ ба прай-

сці ся па пра стор ных па лях 
і лу гах, ра зам з вяс коў-

ца мі спя ва ю чы пес ні, якія 
ўслаў ля юць жыц ця дай ную 

сі лу пры ро ды.

Той, хто на ра дзіў ся на Па-
лес сі, на заў сё ды па кі нуў тут 
час цін ку сва ёй ду шы і вяр та-
ец ца на ра дзі му зноў і зноў. 
Гэ та мож на ска заць і пра чы-
та ча Мі ка лая Са ске ві ча з вёс-
кі Па гост Жыт ка віц ка га ра ё на 
Го мель скай воб лас ці. Ця пер ён 

жы ве і пра цуе ў Мін ску, ад нак 
за род ную ста рон ку сэр ца не 
толь кі ра ду ец ца, але і ба ліць... 
Чы тач да слаў у «Звяз ду» ліст, 
дзе па пра сіў да па маг чы ўра та-
ваць даў нія тра ды цыі і сам лад 
жыц ця яго вёс кі, якія ака за лі ся 
на мя жы знік нен ня.

«Нам трэ ба ра та ваць бе ла-
рус касць, — ка жа Мі ка лай Са-
ске віч, — іна чай мы знік нем, 
са праўд най Бе ла ру сі не бу дзе. 
Вёс ка Па гост — гэ та не звы чай-
ная вёс ка, якіх шмат. Яна ад мет-
ная. Мы па він ны гэ та 
за ха ваць».

Руп ліў цы спад чы ныРуп ліў цы спад чы ны  ��

ГрошыГрошы  �� На двор'еНа двор'е  ��

ЛІ ЛЕІ Ў АБ ДЫМ КАХ СІ НЯЙ ВА ДЫ,
або Як за ха ваць аў тэн тыч ны ку ток Па лес ся?

Н
а дзе сяць дзён ра ней, чым бы ло 
за пла на ва на, па чаў ся сё ле та авія-
цый ны да зор ля соў. Двух тыд нё вая 

ад сут насць даж джоў і сум на вя до мы «ча-
ла ве чы фак тар» па спе лі на нес ці на ва-
коль на му ася род дзю не ма лую шко ду. Ад 
агню ўжо па цяр пе лі ля сы, тар фя ні кі і па лі, 
а так са ма вёс кі і дач ныя па сёл кі. Най-
боль шая коль касць уз га ран няў у гэ тыя 
вес на выя дні ад бы ва ец ца на Мін шчы не, 
хоць заў сё ды пер шыя ляс ныя па жа ры 
ўзні ка лі ў паў днё вых рэ гі ё нах кра і ны. «Га-
ра чы» фо та рэ пар таж пра пер шы рэйд 
па вет ра ных ахоў ні каў мне да вя ло ся рых-
та ваць ра зам з лёт чы ка мі-на зі раль ні ка мі 
ме на ві та ста ліч най воб лас ці.

Са ма лёт Ан-2 дзяр жаў на га прад пры ем-
ства «Бел ле са вія» ўзля тае з утра ве ла га 
по ля і ад ра зу бя рэ курс па за га дзя спла-
на ва ным марш ру це: Ма ла дзеч на — Ва ло-
жын — Стоўб цы — Пу ха ві чы — Бе ра зі но 
і да лей уз доўж «ме жаў» Мін шчы ны. Звы-
чай на гэ ты ахоў ны марш рут дзе ляць два 
па вет ра ныя бар ты, але ў пер шым па лё це 
пі ло там-на зі раль ні кам Ула дзі мі ру Ган ча-
ро ву і Іга ру Зміт рэ ню да вя ло ся пра ца ваць 
ра зам. Ад па вед на, і пра цяг ласць зо ны па-
тру ля ван ня па вя лі чы ла ся амаль 
удвая — да 600 кі ла мет раў.

«ГА РА ЧЫ»
ВЫ ЛЕТ 

Стар шы пі лот-на зі раль нікСтар шы пі лот-на зі раль нік
Ула дзі мір Ула дзі мір ГАН ЧА РОЎГАН ЧА РОЎ падчас па лё ту падчас па лё ту

не ад ры ва ец ца ад ілю мі на та ра.не ад ры ва ец ца ад ілю мі на та ра.

Па жар у вёс цы Ва ро ні чыПа жар у вёс цы Ва ро ні чы
Ві лей ска га ра ё наВі лей ска га ра ё на

— На дзея Анд рэ еў на, як вы 
ацэнь ва е це знеш нія і ўнут ра-
ныя ўмо вы для змя нен ня кур-
су бе ла рус ка га руб ля?

— Ней кіх змя нен няў у на шай 
кур са вой па лі ты цы не бу дзе. Хто 
б і як бы ні на гня таў аб ста ноў ку, 
што мы па він ны дэ валь ва ваць 
свой ру бель, іду чы за ра сій скім 
руб лём, ка зах стан скім тэн ге, 
укра ін скай грыў няй, мы на гэ-
та не пой дзем. У нас ёсць усе 
пад ста вы для та го, каб не пра-
во дзіць рэз кіх змя нен няў, мы не 
ба чым у гэ тым не аб ход нас ці.

Для Бе ла ру сі асноў ная ва-
лю та, у якой ідуць раз лі кі, у 
якой узя ты крэ ды ты — гэ та 
до лар. Ка лі мы бу дзем ра біць 
больш пры вяз ку да ра сій ска-
га руб ля, то гэ та не дасць нам 
ста ноў ча га вы ні ку — толь кі 
ад моў ны. Усё пад лі ча на. Та му 
но вых змя нен няў у сваю па лі-
ты ку мы не ўно сім. Больш за 
тое, ня даў на бы ло пры ня та ра-
шэн не аб зні жэн ні стаў кі рэ фі-
нан са ван ня на адзін пра цэнт ны 
пункт. З 16 кра са ві ка яна скла-
дзе 22,5 пра цэн та.

— Для бе ла ру саў ма ю чая 
ад быц ца дэ на мі на цыя ўжо 
не на ві на. Кі раў нік дзяр жа вы 
ня даў на зноў аб гэ тым зга-
даў, пад крэс ліў шы, што час 
для та го, каб лік ві да ваць ну-
лі, яшчэ не на стаў, ня ма ўмоў. 

Рас тлу мач це, аб якіх умо вах 
ідзе раз мо ва?

— Ін фля цыя не па він на вы-
лі чац ца дзвю ма ліч ба мі, гэ та 
зна чыць трэ ба, каб яна бы ла 
не вы шэй шай за 10 пра цэн таў. 
Гэ та і ёсць са мая га лоў ная ўмо-
ва. Ра ней на 2014 год ін фля-
цыя праг на за ва ла ся на ўзроў ні 
11 пра цэн таў, але ця пер пад ліч-
ва ем, што яна бу дзе боль шай — 
пры клад на 16–17 пра цэн таў.

Пры та кой ін фля цыі пра во-
дзіць дэ на мі на цыю ня ма сэн су. 
Усё роў на, ка лі прый дзем да ін-
шай, больш ніз кай, ін фля цыі, да-
вя дзец ца яшчэ раз лік ві да ваць 
ну лі. А дэ на мі на цыя — тэх ніч ная 
пра цэ ду ра, якая па тра буе знач-
ных гра шо вых за трат.

— Як вы ацэнь ва е це бя гу-
чую сі ту а цыю на рын ку руб-
лё вых укла даў?

— Пры ток укла даў у бе ла рус-
кіх руб лях за па во ліў ся, але дзе-
ля спра вяд лі вас ці трэ ба ад зна-
чыць, што і ў ва лю це 
так са ма.

ДЛЯ ЗМЯ НЕН НЯ КУР СА ВОЙ ПА ЛІ ТЫ КІ 
НАЦ БАН КА НЯ МА ПАД СТАЎ 

ПА СВЯ ЖЭЕ
І ПРОЙ ДУЦЬ ДАЖ ДЖЫ

У пят ні цу мес ца мі маг чы мы мок ры снег
Гэ ты мі дня мі тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць пад уплыў ня ў-
стой лі вых па вет ра ных мас, та му ў аў то рак ра ні цай паў сюд на, 
а ўдзень мес ца мі прой дуць 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 ад 9 цяп ла па паў ноч-
ным ус хо дзе да плюс 20 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе Бе ла ру сі. У 
се ра ду і чац вер ат мас фер ны фронт з бо ку За ход няй Еў ро пы пры ня се 
да нас даж джы ўжо ў боль шасць ра ё наў кра і ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы на се ра ду 4-9 цяп ла, удзень — плюс 5-12 гра ду саў, па Брэсц-
кай і Го мель скай аб лас цях да 13-15 цяп ла. Са праў ды па ха ла дае 10 
кра са ві ка, ка лі ўна чы і ра ні цай па паў ноч ным ус хо дзе маг чы мы на ват 
мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на чац вер бу дзе ва гац ца 
ад плюс 1 да 6 гра ду саў, па поў на чы — ад 0 да 2 ма ро зу. Удзень —
4-9 цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе пры грэе да плюс 13 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на пры кан цы 
тыд ня ат мас фер ны ціск пач не па вя ліч вац ца і апад каў ста не менш. 
Ад нак у пят ні цу даж джы мес ца мі бу дуць чар га вац ца з мок рым сне-
гам. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на пят ні цу ча ка ец ца ад мі нус 3 да 
плюс 3 гра ду саў, удзень — 4-9 цяп ла. Па паў днё вым за ха дзе ўна чы 
4-9 цяп ла, а ўдзень — плюс 10—14 гра ду саў. Све жае на двор'е за-
ха ва ец ца і ў вы хад ныя. Уна чы ча ка ец ца 1-7 цяп ла, пры пра яс нен-
нях — ад 0 да мі нус 3 гра ду саў, удзень — плюс 8-14 гра ду саў, а па 
поўд ні — да 16 гра ду саў вы шэй за нуль.

Сяр гей КУР КАЧ

�

НА ДЫШОЎ ЧАС ПРЫ МАЦЬ 
РА ДЫ КАЛЬ НЫЯ МЕ РЫ 
СУ ПРАЦЬ НАР КО ТЫ КАЎ 

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пры ма ю чы з дак ла дам стар шы ню Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
су до вых экс пер тыз Анд рэя Шве да.

На су стрэ чы ся род ін шых тэм бы ло за кра ну та пы тан не на яў нас-
ці ў ка мі тэ та не аб ход най ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы для пра вя-
дзен ня экс пер тыз на вы со кім уз роў ні, па ве дам ляе БЕЛ ТА. Анд рэй 
Швед рас ка заў, што для вы яў лен ня і да сле да ван ня нар ко ты каў у 
апош ні час бы ло за куп ле на но вае аб ста ля ван не, якім за бяс пе ча-
ны як цэнт раль ны апа рат, так і прак тыч на ўсе аб лас ныя ўпраў лен ні 
ве дам ства. «На шы ла ба ра то рыі ў ста не вы явіць лю бы нар ко тык 
на пра ця гу 30–40 хві лін», — пад крэс ліў Анд рэй Швед. Ён асаб лі ва 
ад зна чыў, што гэ та да ты чыц ца ў тым лі ку спай саў — праб ле мы, 
якая ў ця пе раш ні час шы ро ка аб мяр коў ва ец ца ў гра мад стве і з 
якой не аб ход на зма гац ца. Каб па вы сіць апе ра тыў насць пра ва-
ахоў ных ор га наў, у пер шую чар гу апе ра тыў ных служ баў, на ла-
джа на і эфек тыў на пра цуе сіс тэ ма круг ла су тач на га пра вя дзен ня 
экс пер тыз і да сле да ван няў.

«Та ды пой дзем ра ды каль на ў гэ тым кі рун ку, час пры маць ра-
ды каль ныя ме ры ў ба раць бе су праць нар ко ты каў у на шым гра-
мад стве», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ка лі мы ўзбро е ны і 
мо жам гэ та на вы со кім уз роў ні ра біць, зна чыць, трэ ба ад да ваць 
рас па ра джэн ні ўсім ор га нам ула ды, у тым лі ку за ка на даў цам, каб 
бы лі пры ня тыя са мыя жорст кія ў гэ тых ад но сі нах ме ры. Я ду маю, 
ваш ка мі тэт пад клю чыц ца да пра цэ су вы пра цоў кі ад па вед ных 
пра па ноў і пры ме ак тыў ны ўдзел у аб мер ка ван ні і пры няц ці ра-
шэн няў», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Акра мя та го, на су стрэ чы аб мяр коў ва лі ся фар мі ра ван не, пер-
шыя вы ні кі і праб лем ныя мо ман ты ў дзей нас ці Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та су до вых экс пер тыз, які па чаў пра цу менш за год та му. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма на га даў аб за да чы па ап ты мі за цыі 
струк ту ры і коль кас ці гэ та га но ва га ор га на.

Па сло вах Анд рэя Шве да, ана ліз служ бо вай дзей нас ці за мі ну-
лы пе ры яд па каз вае вы со кую эфек тыў насць і вы ні ко васць пры ня-
та га ра шэн ня аб аб' яд нан ні экс перт ных пад раз дзя лен няў у адзін 
дзяр жаў ны ор ган. Пра гэ та свед чаць і асноў ныя па каз чы кі ра бо ты 
дзярж ка мі тэ та — у не каль кі ра зоў па вы сі ла ся якасць, ска ра ці лі ся 
тэр мі ны пра вя дзен ня экс пер тыз. Знач на па леп шы лі ся па каз чы кі 
ра бо ты і па ін шых на прам ках.

Анд рэй Швед унёс шэ раг пра па ноў па ўдас ка на лен ні су до ва-
экс перт най дзей нас ці без да дат ко вых бюд жэт ных вы дат каў, якія ў 
асноў ным бы лі пад тры ма ны Прэ зі дэн там. Ад на з пра па ноў ты чы-
ла ся маг чы мас ці спаг нан ня з ві на ва тых у рам ках кры мі наль на га 
і ад мі ніст ра цый на га пра цэ су тых вы дат каў, якія ня се дзяр жа ва ў 
су вя зі з пра вя дзен нем су до вых экс пер тыз. Да ру чэн не аб пра пра-
цоў цы ад па вед ных за ка на даў чых змен бу дзе да дзе на Вяр хоў на му 
Су ду, Дзярж ка мі тэ ту су до вых экс пер тыз і След ча му ка мі тэ ту.

Сі ту а цыя ў фі нан са вай сфе ры кра і ны вы клі кае 
асаб лі вы ін та рэс у на сель ніц тва. Па куль ад ны га да юць, 
што бу дзе з кур сам бе ла рус ка га руб ля, ін шыя ча ка юць, 
ка лі вы ра шыц ца пы тан не з за ба ро най вы да чы 
крэ ды таў без да вед кі аб да хо дах. У экс клю зіў ным 
ін тэр в'ю ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА стар шы ня праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі На дзея ЕР МА КО ВА 
рас ка за ла аб перс пек ты вах на цы я наль най ва лю ты, 
а так са ма рас тлу ма чы ла, ча му ў кра і не ра на пра во дзіць 
дэ на мі на цыю, і па дзя лі ла ся пра гно за мі на конт ін фля цыі 
на гэ ты год.
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Аляк сандр ЯКАБ СОН,
стар шы ня Ка мі тэ та
дзяр жаў на га кант ро лю:

«Ар га ні за цы ям ЖКГ за вы ка-
нан не не ўлас ці вых функ цый 
па він ны пла ціць з бюд жэ ту. 
У нар ма тыў ным пра ва вым 
да ку мен це, які не аб ход на 
пад рых та ваць, па він ны быць 
дак лад на пра пі са ны функ цыі 
ар га ні за цый ЖКГ, ні чо га ліш-
ня га не па він на клас ці ся на 
кошт ЖКП. Ка лі мяс цо вай 
вы ка наў чай ула дзе па тра бу-
ец ца пра вес ці, на прык лад, ра-
бо ты па доб ра ўпа рад ка ван ні 
тэ ры то рыі, то ка му наль ні кі 
гэ та мо гуць вы кон ваць толь кі 
за да дат ко вую пла ту. Вы ка-
нан не та кіх ра шэн няў вер-
ты ка лі ўла ды, якія ўжо ста лі 
звык лы мі, пры во дзіць да та-
го, што ка му наль ні кі ад ры-
ва юц ца ад вы ка нан ня сва іх 
не па срэд ных аба вяз каў, што 
па гар шае і без та го ніз кую 
якасць жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг».

ВЫ БА РЫ МО ГУЦЬ 
ПАД ШТУРХ НУЦЬ КВЕ БЕК 
ДА АД ДЗЯ ЛЕН НЯ АД КА НА ДЫ

У Ка на дзе пра хо дзяць да тэр мі но выя вы ба ры ў 
пар ла мент фран ка моў най пра він цыі Кве бек. На дум-

ку на зі раль ні каў, ад вы ні ку га ла са ван ня бу дзе за ле жаць, ці вы ра шыц ца 
пы тан не аб ад дзя лен ні Кве бе ка ад Ка на ды, а так са ма тое, як урад бу дзе 
су праць ста яць ра ды каль ным іс ла міс там і ін шым рэ лі гій ным тэн дэн цы ям. 
Як пі ша Toronto Sun, кве бек цы бу дуць га ла са ваць пад ба ра бан ны дро б, 
тры ма ю чы ў ро зу ме абя цан не прэм' ер-мі ніст ра Па лін Ма руа да маг чы ся ад-
дзя лен ня ад Ка на ды. У 1980 го дзе, ка лі Кве бек ская пар тыя так са ма зна хо-
дзі ла ся ва ўла дзе, 60% на сель ніц тва не пад тры ма ла се па ра тыс таў. У 1995 
го дзе за ад дзя лен не га ла са ва ла ўжо 49,4% удзель ні каў рэ фе рэн ду му.

ФАР БА ВАЛЬ НІ КІ Ў ГА ЗІ РОЎ ЦЫ 
ЗМЯ ШЧАЮЦЬ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ 
КАН ЦЭ РА ГЕН?

Ка ра мель ны фар ба валь нік, які час та вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў кля но вым сі ро пе, змя шчае кан цэ ра ген нае 
злу чэн не, вя до мае як 4-Mel (4-ме ты лі мі да зол). Та кім 
чы нам, пра дук ты з гэ тым фар ба валь ні кам па вы ша юць ры зы ку ра ку. Гэ ты 
ж ін грэ ды ент ад каз вае за ха рак тэр ны ко лер ко лы, пі ша Lіberty Voіce. Уся го 
ў хар чо вай пра мыс ло вас ці вы ка рыс тоў ва ец ца ча ты ры фар ба валь ні кі, у 
двух з якіх ёсць 4-Mel. Кам па ніі не па ве дам ля юць, які ме на ві та фар ба-

валь нік змя шча ец ца ў кан крэт ным пра-
дук це. Тэс ты па ка за лі, што ў кля но вым 
сі ро пе не бяс печ на га рэ чы ва менш, ды і 
аб' ёмы спа жы ван ня гэ та га на пою нель-
га па раў наць з га зі роў кай. Які ме на ві та 
аб' ём 4-ме ты лі мі да зо лу мо жа спра ва-
ка ваць ра ка выя му та цыі ў ар га ніз ме, 
экс пер ты не па ве дам ля юць.

КІ ЕЎ АБ' ЯВІЎ
АН ТЫ ТЭ РА РЫС ТЫЧ НУЮ

АПЕ РА ЦЫЮ
На род ны са вет Да не цкай 

воб лас ці аб вяс ціў аб на ме-
ры пра вес ці рэ фе рэн дум па 
пы тан ні ўва хо джан ня рэ гі ё-
на ў склад Ра сіі не паз ней за 
11 мая, па ве дам ля юць ін фар м-
а генц твы. Згод на з ра шэн нем 
на род на га са ве та, у ад мі ніст ра-
цый ных ме жах Да не цкай воб-
лас ці ства ра ец ца Да не цкая на род ная рэс пуб лі ка. Ра шэн не аб 
гэ тым усту пае ў сі лу ад ра зу пас ля пра вя дзен ня рэ фе рэн ду му. 
Па вод ле слоў прад стаў ні ка на род на га са ве та, да та пра вя-
дзен ня рэ фе рэн ду му ўжо ўзгод не на з ак ты віс та мі Лу ган скай 
і Хар каў скай аб лас цей. Так са ма па ве дам ля ец ца, што Да не цкі 
аб лас ны на род ны са вет звяр нуў ся да прэ зі дэн та РФ з прось-
бай аб увод зе ча со ва га мі ра твор ча га кан тын ген ту.

У ад каз на па дзеі на ўсхо дзе Укра і ны в.а. прэ зі дэн та, стар-
шы ня Вяр хоў най Ра ды Аляк сандр Тур чы наў у сва ім зва ро це 
да на ро да за явіў, што ў да чы нен ні да тых, хто ажыц ця віў 
за хоп ад мі ніст ра цый ных бу дын каў у Лу ган скай, Да не цкай і 
Хар каў скай аб лас цях са збро яй у ру ках, бу дуць пра во дзіц ца 
ан ты тэ ра рыс тыч ныя ме ра пры ем ствы. Па вод ле слоў Тур чы-
на ва, тое, што ад бы ло ся на пя рэ дад ні, — «гэ та дру гая хва ля 
спец апе ра цыі Ра сій скай Фе дэ ра цыі су праць Укра і ны».

Па зі цыю Еў ра са ю за па гэ тым пы тан ні агу чы ла прэс-сак-
ра тар вяр хоў на га прад стаў ні ка ЕС па за меж ных спра вах і 
па лі ты цы бяс пе кі Кэт рын Эш тан Мая Кась ян чыч: «Мы ра шу-
ча пад трым лі ва ем су ве рэ ні тэт і тэ ры та ры яль ную цэ лас насць 
Укра і ны, і ў гэ тым пла не мы пад трым лі ва ем укра ін скі ўрад. Мы 
пра цяг нем за клі каць да дэ эс ка ла цыі кры зі су і пра ду хі лен ня 
да лей шай дэ ста бі лі за цыі сі ту а цыі ў кра і не».

Парламенцкі дзённікПарламенцкі дзённік  ��

ТРЫ ВА ЛЫЯ СУ ВЯ ЗІ
На Ку бе з'я віц ца бе ла рус кі цэнтр 

па ра мон це тэх ні кі
На су стрэ чы з Ана то лем РУ БІ НА ВЫМ, Стар шы нёй Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, Хе рар да СУ-
АРЭС АЛЬ ВА РЭС, па сол Ку бы ў Бе ла ру сі, пад крэс ліў, што 
ку бін скі на род ні ко лі не за бу дзе пра той унё сак, які зра бі лі 
бе ла рус кія спе цы я ліс ты ў эка но мі ку Ку бы яшчэ ў са вец кія 
ча сы. Ня гле дзя чы на вя лі кую ад лег ласць, кра і ны пад трым-
лі ва юць цес ныя сяб роў скія ста сун кі і су пра цоў ні ча юць у 
са мых роз ных кі рун ках.

Як за ўва жыў Ана толь Ру бі наў, дып ла ма тыч ным ад но сі нам Бе-
ла ру сі і Ку бы 22 га ды, але на са мрэч на шы ста сун кі з гэ тай кра і най 
ма юць больш даў нюю гіс то рыю — мы су пра цоў ні ча лі з Ку бай з 
60-х га доў мі ну ла га ста год дзя. «У свой час у Мінск пры яз джаў 
сам Фі дэль Каст ра», — на га даў стар шы ня верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та.

Се на тар асаб лі ва пад крэс ліў той факт, што Бе ла русь і Ку ба 
пад трым лі ва юць ад на ад ну на між на род най арэ не. «Мы вель-
мі ўдзяч ны вам за па зі цыю, якую вы вы каз ва е це ў Ар га ні за цыі 
Аб' яд на ных На цый у цэ лым і ў Са ве це па пра вах ча ла ве ка ААН 
у пры ват нас ці, — за явіў Ана толь Ру бі наў. — Са свай го бо ку, мы 
заў сё ды ста ім на па зі цыі ня зго ды з тым рэ жы мам санк цый, які 
ўвя лі Злу ча ныя Шта ты ў да чы нен ні да Ку бы».

Па сол Ку бы ў сваю чар гу пры знаў ся, што яму пры ем на на зі-
раць, як па спя хо ва Бе ла русь пра соў ва ец ца ў Ла цін скую Аме ры-
ку. Дып ла мат упэў не ны: на шай кра і не ёсць што пра па на ваць на 
гэ тым кан ты нен це. Што да раз віц ця ста сун каў з са мой Ку бай, то 
вель мі перс пек тыў ным ба чыц ца су пра цоў ніц тва ў га лі не 
ахо вы зда роўя. 2
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