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Мі ха іл РУ СЫ, ві цэ-прэм' ер:

«Толь кі за кошт лік ві да цыі 
ар га ні за цый ных пра ва лаў на 
мес цах мож на па вя лі чыць 
вы твор часць сель гас пра дук-
цыі на 30%, не ўклад ва ю чы ні 
ад на го руб ля. Між ве да мас-
ная ра бо чая гру па па пы тан-
нях АПК рых туе пра па но вы 
па азда раў лен ні гра шо ва-
крэ дыт най па лі ты кі аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су — у 
пры ват нас ці, рэ струк ту ры-
за цыі даў гоў, пы тан нях цэ-
на ўтва рэн ня, ства рэн ня но-
ва га эка на міч на га ме ха ніз му 
для функ цы я на ван ня АПК. 
Ад на ча со ва рых ту юц ца пра-
ек ты нар ма тыў ных пра ва-
вых ак таў, га лоў ная за да ча 
якіх — спы ніць пра ва вы мі 
ме та да мі не ар га ні за ва насць, 
не вы ка нан не тэх на ла гіч най 
дыс цып лі ны, пра мое ўтры-
ман ства, ін шыя хі бы, з-за 
якіх ле тась га лі на не даб-
ра ла пра дук цыі на су му ад 
Br11 трлн да Br14 трлн».
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Каб мак сі маль на на блі зіц ца да та ям ніц дзі кай пры ро ды і глы бей спа сціг нуць 
свет рэд кай і ма ла да сле да ва най птуш кі — глуш ца, бі ё лаг Дзміт рый Ша мо віч 
ужо не каль кі га доў за пар вя дзе ра дыё на зі ран не з да па мо гай спе цы яль ных 
дат чы каў, за ма ца ва ных на шыі пту шак. Ні ко лі ра ней у кра і не не пра во дзі лі ся 
па доб ныя экс пе ры мен ты па вы ву чэн ні гэ тых прад стаў ні коў да гіс та рыч ных 
ча соў. Свой пра ект Дзміт рый на зваў вель мі паэ тыч на — «Пра нік нен не ў свет 

глуш ца». Пер шы мі ад крыц ця мі — а яны не пры му сі лі ся бе доў га ча каць — да-
след чык па дзя ліў ся ў ін тэр нэ це, вы клі каў шы вя лі кі гра мад скі і на ву ко вы рэ за-
нанс. Сам 35-га до вы на ву ко вец, за не па ко е ны рэз кім ска ра чэн нем глуш цо вай 
па пу ля цыі, ма рыць, што яго до свед не толь кі па поў ніць скар бон ку не аб ход ных 
ве даў, але і пры ня се пэў ны плён, і ў вяс но вых ля сах усё час цей бу дзе 
гу чаць глуш цо вая пес ня.

ПАЧУЦЬ ЛЕС І... ПАЧУЦЬ ЛЕС І... 
ЦЭЛЫ СВЕТЦЭЛЫ СВЕТ

Пад гэ тае ад дзя лен не го мель-
скай га рад ской клі ніч най баль ні цы 
№1, якое аб слу гоў вае па цы ен таў, 
па цяр пе лых ад апё каў, тэр міч ных 
траў маў і аб ма ра жэн няў з усёй 
воб лас ці, ця пер ад да дзе ны асоб-
ны вя лі кі бу ды нак. Ра ней у ім раз-
мя шча ла ся тэ ры та ры яль ная па лі-
клі ні ка ВА «Гом сель маш», а апош-
нія 10 га доў іш ла рэ кан струк цыя. 
У вы ні ку з'я ві лі ся два да дат ко выя 
па вер хі, а агуль ная пло шча скла-
ла амаль 5 тыс. кв.м.

Тыя, ка му да вя ло ся бы ваць 
у ста рым па мяш кан ні апё ка ва-
га ад дзя лен ня, па бу да ва ным у 
1952 го дзе, ве да юць, што са ні-
тар на-тэх ніч ныя ўмо вы там ві да-
воч на не ад па вя да юць су час ным 
па тра ба ван ням. За тое ў но вым 
пя ці па вяр хо вым бу дын ку ўсё ды-
хае на віз ной і кам фор там. Тут, 
на прык лад, ёсць вель мі не аб ход-
ныя мно гім цяж кім хво рым су-
праць про леж не выя лож кі. Да рэ-
чы, яны, як і су час нае ме ды цын-
скае аб ста ля ван не, не 
пра стой ва юць. 

З на ва сел лем!З на ва сел лем!  ��

КА ЛІ ЛЯ ЧЫЦ ЦА — 
ДЫК З КАМ ФОР ТАМ

«ГАЗП РАМ» ПЕ РА ВЁЎ УКРА І НУ НА ПЕ РАД АПЛА ТУ
«Газп рам» вы ста віў «Наф та га зу Укра і ны» па пя рэд ні ра ху нак за чэр вень. 

Ра сій скі га за вы ма на па ліст па тра буе за пла ціць яму 1,66 млрд до ла раў. Як 
па ве да міў 13 мая афі цый ны прад стаў нік «Газп ра ма» Сяр гей Куп ры я наў, НАК 
«Наф та газ Укра і ны» на кі ра ва на афі цый нае апа вя шчэн не аб пе ра хо дзе на 
аван са вую апла ту па ста вак га зу ў ад па вед нас ці з пунк там 5.8 кант рак та ад 
2009 го да. «Вы стаў ле ны па пя рэд ні ра ху нак, зы хо дзя чы з кант ракт на га аб' ёму 
па ста вак, — 114 млн куб. м у су ткі. «Наф та газ Укра і ны» па ві нен за пла ціць па 

ра хун ку 2 чэр ве ня, і, па чы на ю чы з 3 чэр ве ня, кам па нія бу дзе атрым лі ваць газ для па ста вак спа жыў-
цам Укра і ны толь кі ў апла ча ных аб' ёмах», — ска заў ён.

У пе ра раз лі ку на ме сяц гэ та скла дзе 3,42 млрд ку ба мет раў. З раз лі ку ца ны ў 486,5 до ла ра за 
ты ся чу ку ба мет раў ра ху нак за гэ ты газ скла дзе 1,66 млрд до ла раў. Пра тэр мі на ва ны доўг Укра і ны 
пе рад «Газп ра мам» ця пер скла дае 3,508 млрд до ла раў.

ЛІТ ВА АД МО ВІ ЛА СЯ ПРА ПУС ЦІЦЬ «ЦЯГ НІК ПА МЯ ЦІ»
Ін цы дэнт ад быў ся ў па ня дзе лак, 12 мая, на пунк це про пус ку Кі бар тай. Як па ве-

дам ля юць ін фар ма генц твы, прэ тэн зіі ў па меж ні каў вы клі каў «Цяг нік па мя ці», які 
ру хаў ся з Ка лі нінг ра да. У ім еха лі школь ні кі і сту дэн ты, ак ты віс ты ма ла дзёж ных ар га-
ні за цый. У рам ках ак цыі, пры све ча най 70-год дзю пра ры ву бла ка ды Ле нін гра да, яны 
на кі роў ва лі ся ў Санкт-Пе цяр бург, каб пры няць удзел у па мят ных ме ра пры ем ствах. 
Па меж ні кі за па тра ба ва лі зняць з вок наў таб ліч кі, на якіх бы лі на ма ля ва ны ор дэн 
Ай чын най вай ны і ге ор гі еў скія стуж кі. Яны па пя рэ дзі лі на чаль ні ка цяг ні ка, што ў ад ва рот ным вы пад ку 
цяг нік праз тэ ры то рыю Літ вы не пра пус цяць. Пас ля та го як таб ліч кі бы лі зня ты, цяг нік пра цяг нуў рух.

КІ ТАЙ ЗБІ РА ЕЦ ЦА ПА БУ ДА ВАЦЬ ЧЫ ГУН КУ З АЗІІ Ў АМЕ РЫ КУ
Кі тай раз гля дае маг чы масць бу даў ніц тва вы са ка хут кас най чы гун кі ў ЗША праз Ус ход нюю Сі бір, 

Бе рын гаў пра ліў, Аляс ку і Ка на ду, па ве дам ляе Сhіnа Dаіlу. Ка лі 
пра ект удас ца рэа лі за ваць, па са жы ры змо гуць цяг ні ком да брац ца з 
Кі тая ў ЗША. Дэ та лі пра ек та па куль не па ве дам ля юц ца, ад нак вя до-
ма, што Кі тай га то вы ўзяць на ся бе ўсе вы дат кі на яго рэа лі за цыю, 
а так са ма пра па на ваць усе не аб ход ныя ін жы нер ныя ра шэн ні. Пры 
хут ка сці ру ху ка ля 350 км/г па да рож жа з Пе кі на ў Нью-Ёрк зой ме 
ка ля 2 су так. Пе ра адо лець гэ тую ад лег ласць са ма лё там мож на 
пры клад на за 13 га дзін.

ЭКС-ПРЭМ' Е РА ІЗ РА І ЛЯ 
АСУ ДЗІ ЛІ НА ШЭСЦЬ 
ГА ДОЎ ТУР МЫ 
ЗА ХА БАР НІЦ ТВА

Акру го вы суд Тэль-Аві ва асу-
дзіў бы ло га прэм' ер-мі ніст ра Із ра і-
ля Эху да Оль мер та да шас ці га доў 
ту рэм на га зня во лен ня па аб ві на-
ва чан ні ў атры ман ні ха ба ру ў рам-
ках рас сле да ван ня па так зва най 
спра ве Hоlуlаnd. Так са ма Оль мерт 
асу джа ны да двух га доў зня во лен ня 
ўмоў на, штра фу ў міль ён шэ ке ляў 
(ка ля 290 ты сяч до ла раў) і кан фіс-
ка цыі ма ё мас ці на су му ў 650 ты сяч 
шэ ке ляў. Гэ та пер шы вы па дак у гіс-
то рыі Із ра і ля, ка лі бы лы прэм' ер, а 
фак тыч на экс-кі раў нік дзяр жа вы, 
пры га вор ва ец ца да рэ аль на га ту-
рэм на га зня во лен ня. Пры гэ тым 
Оль мерт стаў са мым вы со ка па стаў-
ле ным асу джа ным у Із ра і лі пас ля 
экс-прэ зі дэн та Мо шэ Ка ца ва, які во-
сен ню 2011 го да быў пры га во ра ны 
да ся мі га доў па збаў лен ня во лі за 
згвал та ван ні, сек су аль ныя да ма-
ган ні і шэ раг ін шых зла чын стваў.

Апё ка вы цэнтр на Го мель шчы не стаў два нац ца тай спе цы я лі-
за ва най уста но вай з вы са как лас най тэх ніч най ба зай, па слу-
га мі яко га змо жа ка рыс тац ца ўсё на сель ніц тва рэ гі ё на.

Як вя до ма, з мая гэ та га го да ў су вя зі са змя-
нен нем бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му ў 
ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва пра ве дзе ны 
пе ра раз лі кі мі ні маль ных пра цоў ных пен сій, 
над ба вак і па вы шэн няў да іх, да плат пен сі-
я не рам, якія зна хо дзяц ца ва ўзрос це, ста-
рэй шым за 75 га доў, са цы яль ных пен сій.

Так, мі ні маль ная пен сія па ўзрос це пры ста жы 
25 га доў у муж чын і 20 га доў у жан чын з мая вы-
рас ла на 21 100 руб лёў — да 1 295 130 руб лёў 
у ме сяц. Што ты чыц ца бюд жэ ту пра жы тач на га 
мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва, то на 
пе ры яд з 1 мая па 31 лі пе ня 2014 го да ён скла-
дае 1 212 470 руб лёў. У жніў ні ён зноў зме ніц ца, 
і мі ні маль ныя пра цоў ныя пен сіі, над баў кі і па вы-
шэн ні да іх, да пла ты пен сі я не рам ва ўзрос це, 
ста рэй шым за 75 га доў, са цы яль ныя пен сіі бу дуць 
пе ра раз лі ча ны із ноў.

Ся рэд ні па мер пен сіі па ўзрос це скла дае 
2 407 399 руб лёў. Як ад зна ча юць у Мінп ра цы і 
са ца ба ро ны, сё ле та пра доў жы ла ся ра бо та па 
пад тры ман ні ўзроў ню пен сій. У мэ тах па вы шэн ня 
ўзроў ню ма тэ ры яль на га за бес пя чэн ня пен сі я не-
раў па ра шэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы з 1 лю та га 
гэ та га го да быў пра ве дзе ны пе ра раз лік, у вы ні ку 
яко га па ме ры пен сій уз рас лі на 5,2%.

Па звест ках Бел ста та, рэ аль ны па мер пры зна-
ча ных пен сій (пен сій, раз лі ча ных з улі кам змя нен-
ня ін дэк са спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі) у 

са ка ві ку 2014 го да ў па раў на нні з са ка ві ком 2013 
го да па вя лі чыў ся на 5,7%, а ў па раў на нні з лю тым 
гэ та га го да — па мен шыў ся на 1,3%.

Па вод ле звес так Мінп ра цы і са ца ба ро ны, ся-
рэд няя за ра бот ная пла та ра бот ні каў, якая пры мя-
ня ец ца пры на зна чэн ні і пе ра раз лі ку пра цоў ных 
пен сій у маі гэ та га го да, скла дае 4 960 043 руб. 
Ме сяч ная мі ні маль ная за ра бот ная пла та, якая 
вы ка рыс тоў ва ец ца пры вы лі чэн ні ста жу пра цы 
з пры мя нен нем па пра ва чна га ка э фі цы ен та ў маі 
2014 го да, раў ня ец ца 1 660 000 руб лёў.

На га да ем, што сё ле та пен сіі вы ліч ва юц ца з 
за роб ку за 20 га доў за пар з апош ніх 30 га доў 
ста жу пра цы. Пры гэ тым у пе ры я дах пра цы, прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці ўліч ва юц ца фак тыч ны 
за ро бак (да ход), а за ін шыя пе ры я ды дзей нас ці, 
якія ўклю ча ны ў стаж у якас ці фак тыч на га за роб-
ку (на прык лад, за час зна хо джан ня ў дэ крэт ным 
ад па чын ку), у раз лік пры ма ец ца 40% ся рэд няй 
за ра бот най пла ты ра бот ні каў у рэс пуб лі цы за 
ад па вед ныя ме ся цы.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат  ��

ЯК ЗМЯ НІ ЛІ СЯ ПЕН СІІ Ў МАІ

Агуль ная коль касць атры маль ні каў 
пен сій у ор га нах па пра цы, за ня тас ці і 
са цы яль най аба ро не скла ла 2 536 000 
ча ла век.

У гэ тым сэн се свой фа ва рыц кі 
ста тус па цвяр джае збор ная Ра-
сіі. Па да печ ныя Але га Знар ка 
дзей ні ча юць без па ра жэн няў. 
Спа чат ку раз гра мі лі швей цар цаў 
(5:0), пас ля пе рай гра лі Фін лян-
дыю (4:2) і ка ман ду ЗША (6:1), 
су праць ста ян ню з якой мно гія на-
да ва лі па лі тыч ны пад тэкст.

— Мы ак тыў на па ча лі матч, 
ня гле дзя чы на тое, што ў нас 
бы ло ня шмат ча су для ад па-

чын ку. За бі лі хут кі гол. Хлоп цы 
вель мі доб ра згу ля лі. Ма лай цы, 
— не шмат слоў на апі саў па дзеі 
су стрэ чы Алег Зна рок, га лоў ны 
трэ нер збор най Ра сіі.

Стар та вы за пал ра сій скіх ха-
ке іс таў пры ша лё най пад трым-
цы, пры знац ца, ураж вае. Але 
не трэ ба за бы вац ца на тое, што 
гэ та толь кі па ча так: га лоў ныя 
ха кей ныя біт вы для ўсіх яшчэ на-
пе ра дзе. У ад роз нен не ад Ра сіі, 

ад збор най Фран цыі подз ві гаў 
ча ка лі, на пэў на, толь кі фа на ты 
ці ама та ры па гу ляць на та та лі-
за та ры. І, як ака за ла ся, ча ка лі 
не здар ма. Фран цу зы пры нес лі 
пер шыя не ча ка ныя вы ні кі тур-
ні ру. На «Чы жоў ка-Арэ не» су ай-
чын ні кі Вік то ра Гю го ў се рыі пас-
ля мат ча вых бу лі таў пе рай гра лі 
на ват ка над цаў, а пас ля і сла-
ва каў. У ін шым па ядын ку ўжо 
ла ты шы пе ра мо гай над фі на мі 
пры му сі лі шчас лі вых ба лель-
шчы каў тан ца ваць ад ра дас ці. 
На ша дру жы на хоць і па ча ла 
з не пры ем на га па ра жэн ня ад 
аме ры кан цаў, здо ле ла пра вес-

ці два клас ныя па ядын кі за пар. 
Ча го толь кі каш туе «ва лі доль-
ны», на пру жа ны матч са Швей-
ца ры яй, вы дат ны кі док Мі ха і ла 
Гра боў ска га на апош ніх хві лі нах 
су стрэ чы, які па ста віў на ву шы 
ўсю «Мінск-Арэ ну»!..

— Пад трым ка ад чу ва ла ся 
кож ную се кун ду. Я ні ко лі не гу ляў 
пры та кой ат мас фе ры, — пры-
знаў ся пас ля гуль ні Мі ха іл.

Ве рым, пад час заўт раш няй 
гуль ні бе ла ру саў з Фін лян ды яй 
ба лель шчы кі бу дуць зноў апан-
та ны мі. На пе рад, Бе ла русь!

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ГУЛЬ НЯ ЗДЗІЎ ЛЯЕ І РА ДУЕ

ІМК НЕН НЕ 
ДА ПЛЁН НАЙ І ВЫ НІ КО ВАЙ 

СУ МЕС НАЙ ПРА ЦЫ
су стрэ нуць на бе ла рус кай зям лі за меж ныя дып ла ма ты

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пры ма ю чы да вер чыя гра ма ты па слоў вась мі за меж ных 
дзяр жаў. Да вер чыя гра ма ты кі раў ні ку бе ла рус кай дзяр жа-
вы ўру чы лі дып ла ма ты з Аў стра ліі, Грэ цыі, Іта ліі, Кам бо-
джы, Кі тая, Сер біі, Су да на і Чэ хіі, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

«Ча каю, што ва ша ак тыў насць, іні цы я тыў насць, аб' ек тыў насць 
да дуць ад чу валь ныя прак тыч ныя вы ні кі ў Бе ла ру сі, да зво ляць узяць 
но вую вы шы ню ў двух ба ко вым су пра цоў ніц тве. У ва шых сі лах па шы-
рыць яго рам кі, пры ўнес ці больш па зі ты ву і раз на стай нас ці, па зна ё-
міць, зблі зіць і ўза ем на ўзба га ціць на шы куль ту ры, спры яць ак ты ві-
за цыі біз не су і прос та ча ла ве чых кан так таў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы га ран та ваў, што за меж ныя па слы на бе ла рус кай 
зям лі су стрэ нуць га тоў насць да вы ра шэн ня аб са лют на лю бых пы тан няў, 
імк нен не да плён най і вы ні ко вай су мес най пра цы. «Мы зро бім усё, каб 
ад но сі ны з кра і на мі, якія вы прад стаў ля е це, ста лі да стой ным пры кла дам 
друж бы і дзе ла во га парт нёр ства», — за пэў ніў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт так са ма ад зна чыў, што цы ры мо нія ўру чэн ня да вер чых 
гра мат пра хо дзі ла ў свят ле дзвюх зна ка вых для Бе ла ру сі па дзей. Ад на 
з іх — свят ка ван не Дня Пе ра мо гі. «Яе лё са вы зна чаль нае зна чэн не для 
Бе ла ру сі, для гіс то рыі ўся го ча ла вец тва цяж ка пе ра аца ніць. Ге ра ізм на-
ша га на ро да, яго вя лі кі ўклад у раз гром фа шыз му, вы зва лен не Еў ро пы 
ад «ка рыч не вай чу мы» — вось той ма раль ны стры жань, дзя ку ю чы яко-
му мы ідзём на пе рад па абра ным на мі шля ху з гор да ўзня тай га ла вой. 
Ра зу мен не та го, якой да ра гой ца ной бе ла рус ка му на ро ду, што стра ціў 
трэць сва іх сы ноў і да чок, да ла ся Вя лі кая Пе ра мо га, да па мо жа і вам 
зра зу мець сут насць бе ла ру саў, зра зу мець на ша не пры ман не гвал ту і 
вы па ку та ва нае імк нен не жыць у мі ры і зго дзе са сва і мі су се дзя мі, пас-
ля доў на ад стой ваць свае ін та рэ сы на між на род най арэ не», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Дру гой зна ка вай па дзе яй з'яў ля ец ца чэм пі я нат све ту па ха кеі. Прэ-
зі дэнт пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі з ве лі зар най ад каз нас цю па ды шлі 
да пад рых тоў кі і пра вя дзен ня гэ та га су свет на га пер шын ства.

Звяр та ю чы ся да дып ла ма таў, кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што 
Бе ла русь і кра і ны, якія яны прад стаў ля юць, аб' яд ноў вае на ту раль нае 
імк нен не зра біць свае дзяр жа вы квіт не ю чы мі, а свет ва кол — больш 
ста біль ным і спра вяд лі вым. «Ме на ві та та кі па ды ход мо жа стаць тры-
ва лай ас но вай эфек тыў на га двух ба ко ва га ўза е ма дзе ян ня, раў на праў-
на га і кан струк тыў на га дыя ло гу», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў за ці каў ле насць бе ла рус ка га бо ку ў да лей шым 
раз віц ці су пра цоў ніц тва са сва і мі за меж ны мі парт нё ра мі, га тоў насць да 
аб мер ка ван ня лю бых су мес ных пра ек таў і іні цы я тыў, якія да зво ляць 
вы вес ці ўза е ма дзе ян не па між кра і на мі на но вы ўзро вень. «Ха чу пад крэс-
ліць, што асаб лі выя над зеі мы ўскла да ем на да лей шую ак ты ві за цыю 
пра цы з КНР. Су пра цоў ніц тва па між на шы мі кра і на мі на бы ло ха рак тар 
усе ба ко ва га стра тэ гіч на га парт нёр ства. Яно ад роз ні ва ец ца ак тыў ным 
па лі тыч ным дыя ло гам на вы шэй шым і вы со кім уз роў нях, — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. — Мы цэ нім тое, што заў сё ды мо жам раз ліч ваць на сяб-
роў скую пад трым ку Вя лі ка га Кі тая лі та раль на ва ўсіх сфе рах. Нас ужо 
звяз ва юць дзя сят кі буй ных ін вес ты цый ных пра ек таў, і мы га то вы да 
ды на міч на га на рошч ван ня ўза е ма дзе ян ня».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што Бе ла русь вы сту пае за ўсе ба ко-
вае раз віц цё ад но сін з Кам бо джай. «На ша дзе ла вое ўза е ма дзе ян не 
толь кі на бі рае аба ро ты, але мы ба чым доб рыя перс пек ты вы. Пе ра ка-
на ны, што ад кры тая ў гэ тым го дзе су мес ная вы твор часць бе ла рус-
кіх трак та роў у гэ тай кра і не ста не пер шай лас таў кай у па глыб лен ні 
ўза е ма вы гад ных су вя зяў», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў на яў насць усіх пе рад умоў для 
плён на га раз віц ця су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі з Аў стра лі яй. «Сё ле та 
мы пла ну ем ад крыць дып ла ма тыч нае прад стаў ніц тва ў Кан бе ры. 
Раз ліч ва ем, што гэ ты крок да зво ліць у поў най ме ры за дзей ні чаць 
па тэн цы ял эка на міч на га, на ву ко ва га, аду ка цый на га і куль тур на га 
ўза е ма дзе ян ня», — ска заў Прэ зі дэнт.

Сер бію Бе ла русь раз гля дае ў якас ці клю ча во га парт нё ра і шчы ра га 
сяб ра не толь кі ў Бал кан скім рэ гі ё не, але і ў Еў ро пе ў цэ лым. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што перс пек тыў ным ба чыц ца па глыб лен не тра-
ды цый ных су вя зяў у сфе ры пра мыс ло вас ці, наф та хі міі, бу даў ніц тва, 
энер ге ты кі, сель скай гас па дар кі, ту рыз му, гас ці ніч на га біз не су.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў знач насць бе ла рус ка-італь ян ска га 
ўза е ма дзе ян ня з улі кам бу ду ча га стар шын ства Іта ліі ў Еў ра са ю зе і фар-
мі ра ван ня Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за (ЕА ЭС).  Кі раў нік дзяр жа-
вы так са ма за явіў пра за ці каў ле насць ва ўся мер ным па шы рэн ні 
сфер уза е ма дзе ян ня з Грэ цы яй і Чэ хі яй. «Асноў ны мі за да ча мі на 
блі жэй шую перс пек ты ву лі чу ар га ні за цыю ста біль на га па лі тыч на га 
дыя ло гу і па шы рэн не эка на міч ных су вя зяў, ту рыс тыч на га і куль-
тур на га аб ме ну», — ска заў Прэ зі дэнт.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, ад ным з пры яры тэт ных на-
прам каў знеш няй па лі ты кі Бе ла ру сі па-ра ней ша му з'яў ля ец ца па глыб-
лен не су пра цоў ніц тва з кра і на мі Аф ры кі. Тут Бе ла русь раз ліч вае на 
ак ты ві за цыю ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін з Су да нам. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да даў, што з бе ла рус ка га бо ку пла ну ец ца на вед ван не 
кра ін аф ры кан ска га кан ты нен та, у тым лі ку Су да на, і ў гэ тым пла не 
рых ту ец ца ад па вед ная пра гра ма для ві зі таў.

У час раз мо вы Прэ зі дэн та з дып ла ма та мі за кра на лі ся роз ныя 
пы тан ні па лі тыч на га, ганд лё ва-эка на міч на га і гу ма ні тар на га ўза е ма-
дзе ян ня. Не за ста ла ся ўба ку і спар тыў ная тэ ма ты ка — у пры ват нас ці, 
чэм пі я нат све ту па ха кеі, што пра хо дзіць у Бе ла ру сі.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, пра вя дзен не ў Мін ску су-
свет на га ха кей на га пер шын ства па спры яе фар мі ра ван ню ў за меж ных 
гас цей улас най не прад узя тай дум кі пра Бе ла русь. 

Ва роты збор най ЗША 6 ра зоў ка пі ту ля ва лі ў мат чы з Ра сі яй.

З кож ным днём, з кож най сі рэ най чэм пі я нат све ту на блі жа-
ец ца да ста дыі плэй-оф. Прой дзе яшчэ коль кі гуль ня вых 
дзён, і мы да ве да ем ся ім ёны пер шых ня ўдач ні каў і тых, ка му 
на ка на ва на пра цяг ваць ба раць бу за ме да лі.

Пе ра мож ны кі док Мі ха і ла Гра боў ска га ў вароты швейцарцаў па ста віў 
на ву шы ўсю «Мінск-Арэ ну».
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За гад чык апё ка ва га ад дзя лен ня 
Аляк сандр ВА ЛА ШЫ НЕН КА 
і ўрач-анес тэ зі ё лаг-рэ ані ма то лаг 
Ге надзь ГАР ДЗЕ ЕН КА.


