
XXІ кі на фес ты валь «Ліс та пад» па чаў ся,
як і на ле жыць, не з цы ры мо ній, а з кі но. Удзень 
7 ліс та па да кі на тэ атр «Цэнт раль ны» па ка заў 
фільм ад крыц ця «Я не вяр ну ся» Іль ма ра Ра а га. 
Сам рэ жы сёр прад ста віў кар ці ну, але на па ка зы 
(іх бы ло два) ужо не пай шоў: маў ляў, гля дзеў свой 
фільм ужо столь кі ра зоў, што за раз ба чыць толь кі 
не да хо пы.

У са мой Эс то ніі, па сло вах прад зю са раў філь ма (ся род якіх 
і Сяр гей Сяль я наў, і ды рэк тар «Бе ла русь філь ма» Алег Сіль ва-
но віч), «Я не вяр ну ся» са браў у тры ра зы больш гле да чоў, чым 
кар ці на Лар са фон Тры е ра. Пос пех.

Кар ці на, акра мя якас ці (не здар ма яна ад кры ла «Ліс та пад»), 
зна ка вая яшчэ ў тым сэн се, што дэ ман струе доб ры прык лад са-
пра дук цыі з удзе лам бе ла рус ка га бо ку і не на вяз лі ва пра па нуе 
гэ ты спо саб іс на ван ня раз гле дзець блі жэй.

Ура чыс тая цы ры мо нія ад крыц ця пра хо дзі ла ў кі на тэ ат ры 
«Маск ва». Но вая пля цоў ка да зво лі ла і цы ры мо нію, і па каз філь ма 
спа лу чыць у ад ным мес цы. Без чыр во най да рож кі, гуч ных прад-
стаў лен няў, па фа су ўсё атры ма ла ся прос та і вы тан ча на сціп ла. 
Толь кі нех та ўспом ніў бы лыя ча сы, ка лі ад крыц цё кі на фес ты ва лю 
бы ло больш пыш ным. Кры зіс, маў ляў, ён ва ўсім. Але ж не да хо пу 
ў гэ тым не бач на.

На сцэ не ў гэ ты дзень па тра ды цыі ўру чы лі спе цы яль ны прыз 
Прэ зі дэн та на шай кра і ны «За за ха ван не і раз віц цё тра ды цый 
ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве» — на XXІ фес ты ва лі яго атры маў 
вя до мы ра сій скі рэ жы сёр і ак цёр Ста ні слаў Га ва ру хін (на фота). 
На на ступ ны дзень яго чор на-бе лы фільм «Weekend» быў прад-
стаў ле ны ў кі на тэ ат ры «Каст рыч нік».

Акра мя Ста ні сла ва Га ва ру хі на, на сцэ не «Маск вы» ў гэ ты дзень 
па бы ва лі ра сій скія ак цё ры Аляк сей Пят рэн ка і Свят ла на Свят ліч-
ная. Аляк сей вый шаў на сцэ ну і за спя ваў «Ча му ж нам не пець, 
ча му не гу дзець», Свят ла на Свят ліч ная да да ла сцэ не ка ла ры ту і 
вы клі ка ла са праўд ны ажы я таж ся род жур на ліс таў.

На цы ры мо нію бы ла за про ша на фран цуз ская спя вач ка Жыль 
Эг ро, якая вы кон вае рэ пер ту ар Эдыт Пі яф і вя до мая тым, што 
ста ла го ла сам для філь ма «Жыц цё ў ру жо вым ко ле ры», дзе не за-
быў ную ро лю фран цуз скай спя вач кі вы ка на ла Ма ры ён Ка ці яр. 
Са сцэ ны пра гу ча лі кла січ ныя «Non, je ne regrette rіen», 
«La Vіe en rose».

Вель мі рэд ка бы вае, ка лі 
баць кі звяр та юц ца ў суд з 
прэ тэн зі я мі да… улас ных 
дзя цей. І гэ та мож на 
зра зу мець. Са праў ды, на ват 
ка лі і ёсць важ кія пры чы ны для 
скар гаў, скла да на па тра ба ваць 
ад баць коў, каб ме на ві та па 
іх іні цы я ты ве ў ся мей ныя 
раз бор кі ўмеш ва ла ся 
пра ва ахоў ная сіс тэ ма. Але ж 
праб ле мы ёсць, і яны па він ны 
вы ра шац ца. Хто ж на іх 
па ві нен рэ ага ваць, ка лі ня ма 
афі цый най за явы ад баць коў?

Зра зу ме ла, што ў та кіх вы пад ках 
па він ны дзей ні чаць па тра ба ван ні за ка-
на даў ства. Па вод ле ар ты ку ла 100 Ко-
дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб шлю бе 
і сям'і, «дзе ці аба вя за ны кла па ціц ца 

аб баць ках і аказ ваць ім да па мо гу. 
Утры ман не не пра ца здоль ных баць-
коў, якія ма юць па трэ бу ў да па мо зе, 
з'яў ля ец ца аба вяз кам іх паў на лет ніх 
пра ца здоль ных дзя цей».

— На пра ця гу мно гіх га доў мы пра-
во дзім ад па вед ную ра бо ту па аба ро не 
пра воў і за кон ных ін та рэ саў са ста рэ лых 
баць коў. А з 2012 го да, ка лі гэ тыя пы тан ні 
бы лі раз гле джа ны на ка ар ды на цый най 
на ра дзе з удзе лам усіх за ці каў ле ных 
дзяр жаў ных ор га наў, мы пай шлі шля хам 
па да чы іс ка вых за яў у суд. Пад ста вай для 
гэ та га з'яў ля ец ца ар ты кул 102 Ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб шлю бе і сям'і — 
ён пра ду гледж вае спаг нан не алі мен таў 
з дзя цей на не пра ца здоль ных баць коў, 
якія ма юць па трэ бу ў да па мо зе, — ка жа 
стар шы пра ку рор ад дзе ла па на гля-
дзе за ад па вед нас цю за ко ну су до вых 
ра шэн няў па гра ма дзян скіх спра вах 
пра ку ра ту ры Гро дзен скай 
воб лас ці Іры на ДЗЯТ ЧЭ НЯ.
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Кож ны шос ты не мец хо ча вяр нуць
Бер лін скую сця ну 

У све це ад зна ча юць 25-ю га да ві ну па дзен ня Бер лін скай сця ны, 
якая 28 га доў па дзя ля ла Гер ма нію на За хад і Ус ход. Пры гэ тым сён ня 
амаль кож ны шос ты не мец вы сту пае за тое, каб гэ ты сім вал ха лод-
най вай ны быў ад ноў ле ны. Пра гэ та свед чыць апы тан не, пра ве дзе-
нае ін сты ту там вы ву чэн ня гра мад скай дум кі Іnsа-Соnsulеrе на за каз 
га зе ты Thurіngіsсhе Lаndеszеіtung. Па вод ле вы ні каў да сле да ван ня, 
16% рэ спан дэн таў вы ка за лі ся за вяр тан не Бер лін скай сця ны. З пунк-
ту гле джан ня пар тый най пры на леж нас ці за ад наў лен не яе вы сту пі лі 
16% пры хіль ні каў Са цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі Гер ма ніі і 15% пры-
хіль ні каў «ле вых». Ся род вы бар шчы каў Хрыс ці ян ска-дэ ма кра тыч на га 

са ю за Ан ге лы Мер кель і «зя лё ных» та кіх ака за ла ся па 11% ад па вед на. Час цей за ін шых за вяр тан не сця ны 
вы сту па лі пры хіль ні кі пар тыі еў рас кеп ты каў «Аль тэр на ты ва для Гер ма ніі» — 20%, пе рад ае ТАСС. Ад зна чым, 
што пры апы тан ні ў 2009 го дзе знач на менш нем цаў вы ка за лі ся за ад наў лен не сця ны — та ды гэ та быў кож-
ны вось мы.

За не за леж насць Ка та ло ніі пра га ла са ва лі
больш за 80 пра цэн таў іс пан цаў 

На ка рысць не за леж нас ці іс пан скай пра він цыі Ка та ло нія на пле-
біс цы це, які прай шоў у ня дзе лю 9 ліс та па да, вы ка за лі ся больш за 
80 пра цэн таў гра ма дзян. Пра гэ та па ве дам ляе Еl Mundо па вы ні ках 
пад лі ку 88,4 пра цэн та бю ле тэ няў. Для га ла са ван ня бы лі вы не се ны 
два пы тан ні: «Ці хо ча це вы, каб Ка та ло нія ста ла дзяр жа вай?» І, у 
вы пад ку сцвяр джаль на га ад ка зу, «Ці хо ча це вы, каб гэ тая дзяр жа-
ва бы ла не за леж най?» На абод ва пы тан ні мож на ад ка заць толь кі 

«так» або «не». Сцвяр джаль на на два пы тан ні ад ка за лі 80,72 пра цэн та з тых, 
хто пра га ла са ваў, або 1 міль ён 649 ты сяч ча ла век. На ка рысць зда быц ця 
ўлас най дзяр жаў нас ці, але без ад дзя лен ня ад Іс па ніі, вы ка за лі ся 10,11 пра-
цэн та, або 206 ты сяч ча ла век. За за ха ван не ця пе раш ня га ста ту су пра він цыі 
вы ка за лі ся 4,55 пра цэн та, або 93 ты ся чы ча ла век. Яў ка скла ла два міль ё ны 
250 ты сяч ча ла век. Кі раў нік пра він цыі Ар тур Мас за стаў ся за да во ле ны вы-
ні ка мі во ле вы яў лен ня і за клі каў цэнт раль ны ўрад да зво ліць пра вес ці кан-
чат ко вы афі цый ны рэ фе рэн дум па пы тан ні аб не за леж нас ці.

Шкод ная ежа
пры во дзіць да ра ку 
ў ма ла дых лю дзей 

У блі жэй шыя 20 га доў вар та ча каць 
не бы ва ла га па ве лі чэн ня коль кас ці лю-
дзей 20–49 га доў з ра кам кі шэч ні ка. І 
ві ной уся му не зда ро вае хар ча ван не. Як 
па ка за лі да сле да ван ні, ша ка лад, пе чы-
ва, пі рож ныя і га зі роў ка па вы ша юць ры-
зы ку ра ку. Так са ма не бяс печ ныя апра-
ца ва ныя мяс ныя пра дук ты на кшталт 
бе ко ну, са сі сак. Са мы мі час ты мі сімп-
то ма мі ра ку кі шэч ні ка з'яў ля юц ца кроў у 
сту ле, па ру шэн ні стра ва ван ня і спаз мы, 
пі ша Thе Dаіlу Mаіl. Та кім чы нам, па вод-
ле ста тыс ты кі, са мае знач нае па ве лі-
чэн не за хвор ван ня (1,99%) ад зна ча ец ца 
ў гру пе асоб 20–34 га доў. А да 2020 го-
да па каз чык мо жа да сяг нуць 37,8%, да 
2030 — 90%. Пры гэ тым у гру пе асоб, 
ста рэй шых за 50 га доў, па каз чы кі, на-
ад ва рот, змен шац ца да 2020 го да на 
23,2%, а да 2030 — на 41,1%.
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Па вод ле да ных ЮНЕС КА, у 
Бе ла ру сі коль касць сту дэн таў да 
коль кас ці на сель ніц тва ў ад па вед-
ным уз рос це скла дае 91,5%, Іс па-
ніі — 84,6%, Укра і не — 79,7%, Эс-
то ніі — 76,7%, Ра сіі — 76,1%, Нар-
ве гіі — 74,1%, Літ ве — 74%, Поль-
шчы — 73,2%, Аў стрыі — 72,4%, 
Шве цыі — 70%, Гер ма ніі — 61,7%, 
Фран цыі — 58,3%, Ка зах ста не — 
44,5%. Апя рэдж ва юць Бе ла русь 
у гэ тым рэй тын гу Рэс пуб лі ка Ка-
рэя — 98,4%, ЗША — 94,3%, Фін-
лян дыя — 93,7%.

Кон суль скія служ бы Бе ла ру сі 
ў еў ра пей скіх кра і нах за пер шае 
паў год дзе вы да лі амаль 140 тыс. 
віз.

Банк раз віц ця Бе ла ру сі ў 
2015 го дзе пра крэ ды туе ін вест пра-
ек ты ма ло га і ся рэд ня га біз не су на 
Br700 млрд.

Пад атко выя ор га ны за сту-
дзень — ве ра сень 2014 го да на-
кі ра ва лі ў да ход дзяр жа вы наф-
та пра дук таў на Br525,7 млрд.

З На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла-
ру сі эва ку і ра ва лі 320 ча ла век з-за 
тлен ня ежы ў мік ра хва ле вай пе чы.

У кра і не за апош нія 15 га доў 
до ля ма ла дых жан чын ва ўзрос-
це 16–30 га доў, якія зай ма юц ца 
фіз куль ту рай і спор там, уз рас ла 
ў 1,5 ра за, а ма ла дых муж чын — 
толь кі на 2,3%.

ЦЫТАТА ДНЯПар ла менц кі дзён нік Пар ла менц кі дзён нік   ��

Долар ЗША    10740,00
Еўра 13400,00
Рас. руб. 234,50
Укр. грыўня 739,67

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.11.2014 г. 

На двор'еНа двор'е  ��

Дзяржаўны 
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здымных 
катэджаў
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

СУ ДО ВЫ ІСК
ДА... СЫ НА

ПРА КУ РА ТУ РА ПРЫ МУ ШАЕ ДЗЯ ЦЕЙ
ВЫ КОН ВАЦЬ СВАЕ АБА ВЯЗ КІ ПА ЎТРЫ МАН НІ БАЦЬ КОЎ

ЗОР КІ «ЛІС ТА ПА ДА»
Цы ры мо нія ад крыц ця кі на фес ты ва лю

абы шла ся без чыр во най да рож кі
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У аў то рак на тэ ры то рыю на шай кра і ны па-ра ней ша му пра цяг не 
па сту паць віль гот ная і цёп лая па вет ра ная ма са з бо ку паўд нё ва г а 
за ха ду Еў ро пы. Та му ў асоб ных ра ё нах прой дуць не вя лі кія даж-
джы, 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.

Мес ца мі ча ка ец ца ту ман, а мак сі маль ная тэм пе ра ту ра ўдзень бу дзе 
ва гац ца ад 5 цяп ла на ўсхо дзе да плюс 14 гра ду саў па паў днё вым за-
ха дзе кра і ны. У се ра ду і чац вер ха рак тар на двор'я іс тот на не зме ніц ца, 
але бу дзе ўжо не так цёп ла. Мес ца мі ча ка юц ца не вя лі кі дождж і сла бы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад 0 да 7 цяп ла, пры пра яс нен нях 
на ўсхо дзе — да мі нус 3 гра ду саў. Удзень 12 і 13 ліс та па да тэм пе ра ту ра 
па вет ра скла дзе 3–9 цяп ла, а ў Брэсц кай воб лас ці да плюс 10–11 гра ду-
саў. І ў пят ні цу ў асоб ных ра ё нах ча ка юц ца не вя лі кія даж джы і мес ца мі 
ту ман. Ра ні цай маг чы мы сла бы га ла лёд.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, зме-
ніц ца ха рак тар на двор'я на вы хад ныя, ка лі тэ ры то рыя Бе ла ру сі тра піць 
на ўскра і ну ха лод на га ан ты цык ло ну. Та ды мес ца мі ча ка юц ца ка рот ка-
ча со выя апад кі (дождж і мок ры снег), ту ман і сла бы га ла лёд. Ста не 
ха лад ней. Уна чы бу дзе ўжо ад мі нус 3 да плюс 4 гра ду саў. Удзень ста не 
ад мі нус 2 да плюс 5 гра ду саў, па Го мель скай воб лас ці — да 7 цяп ла.

***
Спе цы я ліс ты Бел гід ра мет цэнт ра ад зна чы лі 7 ліс та па да шэ раг но вых 

тэм пе ра тур ных рэ кор даў за ўсю гіс то рыю ме тэа ра ла гіч ных на зі ран няў 
у гэ ты дзень. Не каль кі рэ кор даў у гэ ты свя точ ны дзень пры па дае на 
Брэсц кую воб ласць (у Дра гі чы не сі ноп ты кі за фік са ва лі па ка зан ні тэр-
мо мет раў на ад зна цы 20,5 гра ду са вы шэй за нуль, у Іва цэ ві чах — плюс 
19,3, у Пру жа нах — плюс 18,5).

Но выя тэм пе ра тур ныя рэ кор ды дня ўста ноў ле ны ў Брэс це — плюс 
18,3 гра ду са, а так са ма ў Грод не, дзе бы ло 14 гра ду саў вы шэй за нуль, 
Ма гі лё ве — плюс 11,8 і Мін ску — плюс 14,6.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДА ПЯТ НІ ЦЫ —
ЦЁП ЛА І ДОЖДЖ 

А за ма раз кі і мок ры снег сі ноп ты кі абя ца юць у вы хад ныя 

СТАЎ КА НА МІ ЛА СЭР НАСЦЬ 
Дэ пу та ты зра бі лі пер шы крок для рэа лі за цыі 
кан сты ту цый на га пра ва на за ме ну во ін скай 
служ бы па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях 

Учо ра на па ся джэн ні пя тай се сіі Па ла ты прад стаў ні коў у 
пер шым чы тан ні бы лі пры ня ты два за ко на пра ек ты, якія да-
ты чац ца аль тэр на тыў най служ бы ў ар міі: пра ект за ко на «Аб 
аль тэр на тыў най служ бе» і ад па вед ныя зме ны ў ін шыя за ка-
на даў чыя ак ты. Абод ва да ку мен ты па він ны за бяс пе чыць пра-
ва, якое за кла дзе на ў ар ты ку ле 57 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь: «Аба ро на Рэс пуб лі кі Бе ла русь — свя шчэн ны аба-
вя зак гра ма дзя ні на кра і ны. Па ра дак пра хо джан ня во ін скай 
служ бы, пад ста вы і ўмо вы вы зва лен ня ад во ін скай служ бы 
або за ме на яе аль тэр на тыў най вы зна ча юц ца за ко нам». Да-
гэ туль за ка на даў ча га ак та, які рэ гу люе пы тан ні за ме ны во ін-
скай служ бы на аль тэр на тыў ную, у на шай кра і не не было.

АБ ГРУН ТА ВА НАЕ ЖА ДАН НЕ 
Пра ект за ко на «Аб аль тэр на тыў най служ бе» пра ду гледж вае пра-

ва гра ма дзя ні на ха дай ні чаць пра за ме ну во ін скай служ бы на аль тэр-
на тыў ную па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях. Пры гэ тым гра ма дзя нін па ві-
нен не толь кі за явіць пра сваё жа дан не пра хо дзіць аль тэр на тыў ную 
служ бу за мест во ін скай, але і на леж ным чы нам аб грун та ваць сваё 
ха дай ніц тва. Аў та ма тыч на га пры знан ня пра ва на за ме ну во ін скай 
служ бы ў за ко на пра ек це не пра ду гле джа на.

У ад па вед нас ці з між на род най прак ты кай, у пад рых та ва ны 
за ко на пра ект за кла дзе ны са цы яль ны ха рак тар аль тэр на тыў най 
служ бы. Пла ну ец ца, што «аль тэр на тыў шчы кі» бу дуць пра ца ваць 
у сфе ры са ца ба ро ны, ме ду ста но вах, ляс ной гас па дар цы і сфе ры 
ЖКГ. У за ко на пра ек це га во рыц ца, што на час пра хо джан ня та кой 
служ бы ча ла ве ка за бяс печ ва юць па мяш кан нем, пры дат ным для 
пра жы ван ня.

«Аль тэр на тыў шчы кам» трэ ба бу дзе пра ца ваць 48 га дзін (6 дзён) 
на ты дзень. Гра шо вае за бес пя чэн не пла ну ец ца ў па ме ры 150 пра-
цэн таў ад най боль шай ве лі чы ні бюд жэ ту пра жыт ко ва га мі ні му му 
ў ся рэд нім на ду шу на сель ніц тва за два апош нія квар та лы. У да-
лей шым вы пла ты мо гуць па вы шац ца, ка лі «аль тэр на тыў шчык» 
бу дзе слу жыць без на ра кан няў. Тэр мі ны пра хо джан ня аль тэр на тыў-
най служ бы для гра ма дзян, якія не ма юць вы шэй шай аду ка цыі, — 
36 ме ся цаў, і 24 ме ся цы — для гра ма дзян, якія ма юць вы шэй шую 
аду ка цыю.

На пы тан не на мес ні ка стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пра вах 
ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод ках ма са вай ін фар ма цыі 
Та ма ры Кра соў скай пра тое, ці не вар та ўлі чыць у пра ек це за ко на 
сты му ля ван не пра цы «аль тэр на тыў шчы каў», мі ністр пра цы і са цы-
яль най аба ро ны за ўва жы ла, што вель мі важ на, каб па ды хо ды да 
тэр мі но вай і аль тэр на тыў най ва ен най служ бы бы лі ад ноль ка выя.

«Ка лі мы ка жам, што рэ лі гій ны све та по гляд з'яў ля ец ца пад ста-
вай для аль тэр на тыў най служ бы ў ар міі, то ма ем на ўва зе, што ў 
асно ве рэ лі гіі, дзе вер нік не мо жа браць у ру кі зброю, вель мі раз ві-
тае па няц це мі ла сэр нас ці. І мы ро бім стаў ку на тое, што гэ тыя лю дзі 
бу дуць не прос та слу жыць, але яны бу дуць слу жыць асэн са ва на і 
нес ці да бро і мі ла сэр насць у гра мад ства, што яны бу дуць вель мі 
ад каз на ста віц ца да маг чы мас ці ака заць да па мо гу лю дзям», — ска-
за ла Ма ры я на Шчот кі на.

МЫТ НЫЯ ПОШ ЛІ НЫ 
Па ла та прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду ра ты фі ка ва ла ўчо ра 

два пра та ко лы па ўня сен ні змен у па гад нен ні з Ра сі яй, якія да ты-
чац ца наф та вай га лі ны.

У тым лі ку пры ня ты за ко на пра ект «Аб ра ты фі ка цыі пра та ко ла 
па між ура дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўра дам Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
аб уня сен ні змен у па гад нен не аб па рад ку вы пла ты і за лі чэн ня 
вы ваз ных мыт ных пош лін (ін шых пош лін, па дат каў і збо раў, якія 
ма юць эк ві ва лент нае дзе ян не) пры вы ва зе з тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь за ме жы мыт най тэ ры то рыі Мыт на га са ю за наф ты сы рой 
і асоб ных ка тэ го рый та ва раў, вы раб ле ных з наф ты, ад 9 снеж ня 
2010 го да і аб асоб ных пы тан нях яго пры мя нен ня».

Ён быў пад пі са ны 29 мая 2014 го да ў Аста не і, у пры ват нас ці, 
пра ду гледж вае, што су ма вы пла ча ных (спаг на ных) на пра ця гу 
ка лян дар на га ме ся ца вы ваз ных мыт ных пош лін, пе няў, якая не 
пе ра вы шае $125 млн, пе ра ліч ва ец ца ў бюд жэт Бе ла ру сі. А су ма, 
што пе ра вы шае $125 млн, пе ра ліч ва ец ца ўпаў на ва жа ным ор га нам 
Бе ла ру сі ў бюд жэт Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

За лі чэн не вы пла ча ных (спаг на ных) сум вы ваз ных мыт ных пош-
лін, пе няў у бюд жэт Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці з па гад нен нем ажыц-
цяў ля ец ца ў су ме, якая не пе ра вы шае $1,5 млрд у кож ным ка лян-
дар ным го дзе.

Так са ма Па ла та прад стаў ні коў ра ты фі ка ва ла Пра та кол аб уня-
сен ні змен у па гад нен не па між ура дам Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ўра дам 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі аб ме рах па ўрэ гу ля ван ні ганд лё ва-эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва ў га лі не экс пар ту наф ты і наф та пра дук таў ад 
12 сту дзе ня 2007 го да.

Акра мя та го, учо ра бы ло ра ты фі ка ва на і бе ла рус ка-гру зін скае 
па гад нен не аб аб ме не ін фар ма цы яй па пад атко вых пы тан нях. Так-
са ма ў дру гім чы тан ні пры ня ты пра ект за ко на аб су праць дзе ян ні 
ганд лю людзь мі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Мінск да лу чыў ся 
да шэ ра гу еў ра пей скіх 
ста ліц, звя за ных 
з на цы я наль ны мі 
аэ ра пор та мі 
чы гу нач най лі ні яй. 
7 ліс та па да са стан цыі 
«Мінск-Па са жыр скі» 
да На цы я наль на га 
аэ ра пор та «Мінск» 
ад пра ві ла ся ў пер шы 
рэйс га рад ская 
элект рыч ка. 
Па са жы ры ўжо 
аца ні лі хут касць 
і кам форт насць 
«да стаў кі да мес ца».

ПА РЭЙ КАХПА РЭЙ КАХ — —
НА ЎЗЛЁТНА ЎЗЛЁТ

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Што ты чыц ца 
за ра бот най пла ты 
бюд жэт ні каў, то яна 
бу дзе пры рас таць 
кры ху хутчэй, чым 
ін фля цыя. Гэ та зна чыць, 
па-чыс та му бу дзе 
па ве лі чэн не. У 2015 го дзе 
су ад но сі ны ся рэд няй 
за ра бот най пла ты 
бюд жэт ні каў і ся рэд няй 
за ра бот най пла ты 
па кра і не па леп шац ца. 
Вы рас туць да 75,1%. 
Да дат ко вы рост па ві нен 
быць за бяс пе ча ны 
за кошт бюд жэт ных 
асіг на ван няў і да лей шай 
ап ты мі за цыі вы дат каў».


