
Гэ та па цвер дзі лі прэ зі дэн ты 
дзвюх кра ін 
Аляк сандр Лу ка шэн ка 
і Гур бан гу лы 
Бер ды му ха ме даў на 
су стрэ чы сам-на сам, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 
звяр нуў ува гу на пэў ныя праб ле мы 
са зні жэн нем уза ем на га та ва ра зва-
ро ту. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад крэс ліў 
не аб ход насць яго на рошч ван ня, па-
коль кі гэ та з'яў ля ец ца фун да мен там 
двух ба ко вых ад но сін. «І мы поў ныя 
ра шу час ці ад на віць гэ тыя ганд лё ва-
эка на міч ныя ад но сі ны», — ска заў 
ён. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што ў Бе ла ру сі і Турк ме ні ста на ёсць 
да моў ле нас ці ў ма шы на бу да ван ні, і 
пра па на ваў пра ца ваць су мес на на 
рын ках су сед ніх кра ін. «Мы ня ма ла 
зра бі лі, каб тут быў рэ аль ны сек тар, 
па доб ны да бе ла рус ка га», — ад зна-
чыў бе ла рус кі лі дар. Ён да даў, што 
Бе ла русь га то ва су пра цоў ні чаць з 
Турк ме ні ста нам па шы ро кім спект-
ры на прам каў, па чы на ю чы ад ва-
ен на-пра мыс ло ва га комп лек су і да 
пад рых тоў кі кад раў.

У гэ тыя дні ў Ашха ба дзе пра хо-
дзіць бе ла рус ка-турк мен ская вы-
стаў ка-кір маш. На дум ку бе ла рус-
ка га лі да ра, тут ёсць маг чы масць 
пра дэ ман стра ваць не толь кі на ро ду 
Турк ме ні ста на, але і гас цям ме ра-
пры ем ства, што мо гуць вы раб ляць 
абедз ве кра і ны. Аляк сандр Лу ка шэн-
ка з за да валь нен нем за ўва жыў, што 
яго ві зіт у Турк ме ні стан пра хо дзіць 
на пя рэ дад ні вя лі кай па дзеі, якая 
прад вы зна чы ла на пра мак па лі ты кі 
кра і ны, — Дня нейт ра лі тэ ту. Ён ад-
зна чыў, што тэ май, якая аб мяр коў-

ва ец ца ўдзель ні ка мі між на род най 
кан фе рэн цыі, што прой дзе з на го ды 
свя та ў Ашха ба дзе 12 снеж ня, ста не 
між на род нае су пра цоў ніц тва ў імя 
мі ру, бяс пе кі і раз віц ця. «Без мі ру і 

бяс пе кі ня ма ста біль нас ці. Гэ та як-
раз на зло бу дня. Ва кол бу шу юць 
па жа ры кан флік таў, су тык нен няў і 
ўжо вой наў. Не дай бог, як я ўжо 
га ва рыў, вы сту па ю чы ў ААН, нам 

да жыць да та го ча су, ка лі гэ та пе-
ра рас це ў маш таб ную вай ну. Гэ та 
вель мі важ ны кан тэкст раз мо вы», 
— лі чыць кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы.
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ЛІЧБА ДНЯ
100,5

пра цэн та
склаў ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн у кра і не на та ва ры 
і па слу гі ў ліс та па дзе 
ў па раў на нні з каст рыч ні-
кам 2015 го да, а са снеж-
нем 2014-га — 110,7 пра цэн-
та, пра што па ве да міў На-
цы я наль ны ста тыс тыч ны 
ка мі тэт. Хар чо выя та ва ры 
ў ліс та па дзе па да ра жэ лі 
на 0,7 пра цэн та ў па раў-
на нні з каст рыч ні кам 2015 
го да і на 9,3 пра цэн та 
ў па раў на нні са снеж нем 
2014-га. Цэ ны на не хар чо-
выя та ва ры вы рас лі на 0,5 
пра цэн та і 11,5 пра цэн та 
ад па вед на. Ін дэкс цэн і та-
ры фаў на плат ныя па слу гі 
ў ліс та па дзе склаў 99,97 
пра цэн та ў па раў на нні з 
каст рыч ні кам і 112,4 пра-
цэн та — са снеж нем 2014 
го да.

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

ЦЭ НАМ ЗА ГА ДА НА 
СТА ЯЦЬ НА МЕС ЦЫ

Мі ніс тэр ства ганд лю ўвя ло ма ра то рый на 
рост цэн у на ва год ні пе ры яд.

Га лі но вым мі ніс тэр ствам, кан цэр нам, аб лас-
ным і Мінск аму га рад ско му вы кан ка мам прад-
пі са на аб вяс ціць яго на па ве лі чэн не ад пуск ных 
і роз ніч ных цэн на спа жы вец кія та ва ры ў пе-
рад свя точ ныя і свя точ ныя дні. За не за ха ван не 
па рад ку цэ на ўтва рэн ня, а так са ма за ка на даў-
ства аб ганд лі (рэа лі за цыя пра тэр мі на ва ных 
ці ня якас ных та ва раў, не за ха ван не рэ жы му 
ра бо ты аб' ек та, асар ты мент на га пе ра лі ку, пад-
ман па куп ні коў і г.д.) да па ру шаль ні каў бу дуць 
пры мя няц ца ад па вед ныя ме ры.

На пя рэ дад ні на ва год ніх свят прад пры ем-
ствы га лі ны пра вя дуць больш за ты ся чу кір ма-
шоў і звыш ча ты рох ты сяч вы ста вак-про да жаў, 
дэ гус та цый, рас про да жаў та ва раў. На іх бу дуць 
пра да стаў ле ны зніж кі ад 10 да 70 пра цэн таў. 
Апош няя ўста наў лі ва ец ца ад роз ніч най ца ны, 
а не ад ганд лё вай над баў кі, каб па куп ні кі маг лі 
атры маць дак лад ную ін фар ма цыю пра зніж кі. 
Пра да вец мо жа афор міць цэн нік, за крэс ліў шы 
ста рую ца ну і вы ста віў шы но вую і ўка заў шы 
пра цэнт або су му, якую эка но міць спа жы вец.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень!

У най блі жэй шыя дні на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е з не вя лі кі-
мі апад ка мі. Аб гэ тым па ве дам ля юць спе-
цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід-
ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 
за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 
ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень бу дзе яшчэ да во лі спа кой на, ка-
лі на двор'е бу дзе аб умоў лі ваць зо на па вы ша на га 
ат мас фер на га ціс ку, але па паў ноч ным за ха дзе 
ада б'ец ца ўплыў фран таль на га раз дзе лу. Ча ка-
ец ца воб лач нае з пра яс нен ня мі на двор'е. Бу дзе 
пе ра важ на без апад каў, толь кі ўдзень мес ца мі па 
паў ноч ным за ха дзе кра і ны прой дуць ка рот ка ча-
со выя даж джы і ча сам мок ры снег. Ра ні цай у не-
ка то рых ра ё нах маг чы мы ту ман, сла бы га ла лёд, 
на да ро гах — га ла лё дзі ца. Па поў на чы мес ца мі 
ўзмоц ніц ца паўд нё ва-за ход ні ве цер па ры ва мі да 
15-17 м/с. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
скла дзе ад ну ля да 6 цяп ла.

Спе цы я ліс ты ўпэў не ны, што ў вы хад ныя на-
двор'е ў Бе ла ру сі бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя 
фран ты, якія пе ра мя шча юц ца з бо ку За ход няй Еў-
ро пы. У су бо ту мес ца мі праг на зу ец ца мок ры снег і 

дождж. У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы га ла лёд, 
уна чы і ра ні цай на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы бу дзе ва гац ца ад мі нус 3 да 
плюс 3 гра ду саў, а ўдзень ча ка ец ца ад 1 ма ро зу 
да 5 цяп ла. Ча ка юц ца не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу і ў ня дзе лю.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі-
ноп ты каў, у па ня дзе лак уна чы за ха ва ец ца ўплыў 
ат мас фер ных фран тоў, ад нак ужо ўдзень на тэ-
ры то рыю кра і ны пач нуць па сту паць ня ўстой лі выя 
па вет ра ныя ма сы, якія ру ха юц ца да нас з бо ку 
Бал тый ска га мо ра. Та му ўна чы на боль шай част цы 
тэ ры то рыі, а ўдзень мес ца мі прой дуць ка рот ка ча-
со вы снег і мок ры снег. На асоб ных участ ках да рог 
маг чы ма га ла лё дзі ца. А яшчэ сі ноп ты кі пад лі чы лі, 
што вель мі цёп ла бы ло ў па ня дзе лак, 7 снеж ня, 
ка лі мак сі маль ная тэм пе ра ту ра да ся га ла плюс 7-12 
гра ду саў. Экс пер ты ад Бел гід ра мет цэнт ра не вы-
клю ча юць, што гэ ты дзень мо жа ўвай сці ў гіс то рыю 
зі мы як адзін з са мых цёп лых дзён се зо на.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

У АД НЫМ НА ПРАМ КУ
Бе ла русь і Турк ме ні стан поў ныя ра шу час ці на рас ціць аб' ёмы та ва ра зва ро ту

НА ВЫ ХАД НЫЯ НА ВЫ ХАД НЫЯ 
МОК РЫ СНЕГ З ДАЖ ДЖОММОК РЫ СНЕГ З ДАЖ ДЖОМ

На двор'еНа двор'е  ��

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 
З НАМІ — 

БУДЗЕ 
ЦІКАВА!
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