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ЗША пры зна лі іран скі Кор пус вар та вых іс лам скай 
рэ ва лю цыі тэ ра рыс тыч най ар га ні за цы яй

Аб гэ тым аб вяс ціў прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп. Гэ та пер шы 

вы па дак, ка лі Ва шынг тон аб' яў ляе ўзбро е нае фар мі ра ван не ін-

шай дзяр жа вы тэ ра рыс тыч най гру поў кай. Іран у ад каз аб вяс ціў 

кан тын гент аме ры кан скіх уз бро е ных сіл на Бліз кім Ус хо дзе тэ ра-

рыс тыч най ар га ні за цы яй, пішуць іран скія дзяр жаў ныя СМІ. Ме ры 

ўвой дуць у сі лу праз ты дзень, па ве да міў дзярж сак ра тар ЗША Майк 

Пам пеа. Па вод ле яго слоў, ЗША па кі нуць у сі ле рэ жым санк цый і 

пра цяг нуць аказ ваць ціск на Іран, каб ён па чаў па во дзіць ся бе як 

нар маль ная кра і на. Так са ма ён за клі каў са юз ні каў зра біць ана ла гіч-

ным чы нам. Ра ней ЗША ўво дзі лі санк цыі су праць дзя сят каў іран скіх 

ар га ні за цый і асоб, звя за ных з КВІР, але са му ар га ні за цыю ні я кім 

санк цы ям не пад вяр га лі. На пру жа насць у ад но сі нах па між Ва шынг-

то нам і Тэ ге ра нам вы рас ла пас ля та го, як Трамп вы ра шыў вый сці з 

ядзер най здзел кі з Іра нам. Кор пус вар та вых іс лам скай рэ ва лю цыі 

быў ство ра ны ў хут кім ча се пас ля звяр жэн ня ша ха ў 1979 го дзе ў 

якас ці фар мі ра ван ня, за клі ка на га аба ра няць но вы рэ жым і слу-

жыць про ці ва гай іран скай рэ гу ляр най ар міі. Коль касць «вар та вых» 

ацэнь ва ец ца ў 150 ты сяч ча ла век. Усё гэ та функ цы я нуе па ра лель на 

іран скім уз бро е ным сі лам.

У Ка зах ста не аб вяс ці лі да тэр мі но выя 
прэ зі дэнц кія вы ба ры

Прэ зі дэнт Ка зах ста на Ка сым-Жа март Та ка еў, які ўсту піў на 

па са ду пас ля ад стаў кі Нур сул та на 

На за рба е ва, аб вяс ціў аб пра вя-

дзен ні ў кра і не да тэр мі но вых вы-

ба раў. Яны па він ны ад быц ца праз 

два ме ся цы. «Я пры няў ра шэн не 

аб пра вя дзен ні па за чар го вых вы-

ба раў 9 чэр ве ня 2019 го да», — 

за явіў Та ка еў у тэ ле зва ро це да 

гра ма дзян. Ён пад крэс ліў, што ра іў ся з гэ тай на го ды з ел ба сы — 

«лі да рам на цыі». Гэ ты афі цый ны ты тул но сіць На за рба еў. Та ка еў 

па ві нен быў вы кон ваць аба вяз кі кі раў ні ка дзяр жа вы да кра са ві ка 

2020 го да — на ас тат ні тэр мін паў на моц тваў На за рба е ва. Чар го-

выя вы ба ры прэ зі дэн та Ка зах ста на па він ны бы лі прай сці ў снеж ні 

2020-га. Да тэр мі но вае га ла са ван не, па вод ле кан сты ту цыі Ка зах-

ста на, пра во дзіц ца праз два ме ся цы пас ля аб вя шчэн ня. Як вя до ма, 

вы ба ры прэ зі дэн та ў Ка зах ста не пра хо дзі лі пяць ра зоў — у 1991, 

1999, 2005, 2011 і 2015 га дах. Боль шасць з іх бы лі да тэр мі но выя, 

на ўсіх пе ра мо гу атрым лі ваў На за рба еў.

У Ал жы ры пры зна чы лі ча со ва га кі раў ні ка дзяр жа вы
Кі раў нік Са ве та на цыі (верх няй 

па ла ты пар ла мен та) Ал жы ра Аб-

дэль ка дэр Бен са лех за цвер джа-

ны ча со вым прэ зі дэн там кра і ны. 

За цвяр джэн не на па са дзе кі раў-

ні ка дзяр жа вы і ўра да прай шло на 

па ся джэн ні абедз вюх па лат пар-

ла мен та кра і ны, пе ра даў у пра-

мым эфі ры тэ ле ка нал Аn-Nаhаr. 77-га до вы Бен са лех уз на ча ліць 

Ал жыр на тэр мін не больш за 90 дзён, на пра ця гу яко га па він ны 

быць пра ве дзе ны прэ зі дэнц кія вы ба ры. Пры гэ тым вы кон ва ю чы 

аба вяз кі прэ зі дэн та ўжо не мо жа ба ла та вац ца на вы шэй шую дзяр-

жаў ную па са ду ў кра і не. Як вя до ма, Аб дэль а зіз Бу тэф лі ка сы шоў 

са сва ёй па са ды 2 кра са ві ка, па ве да міў шы пра гэ та стар шы ні 

Кан сты ту цый на га са ве та. Па кан сты ту цыі кра і ны, «у вы пад ку 

ад стаў кі або смер ці прэ зі дэн та рэс пуб лі кі Кан сты ту цый ны са вет 

збі ра ец ца ў поў ным скла дзе і за цвяр джае ва кан сію прэ зі дэн та», 

гэ та зна чыць, юры дыч на за ма цоў вае яго ад стаў ку. За тым гэ ты 

акт пе рад аец ца ў пар ла мент, які склі ка ец ца ў поў ным скла дзе для 

ана ла гіч най пра цэ ду ры за цвяр джэн ня вы зва лен ня па са ды кі раў-

ні ка дзяр жа вы. Пас ля гэ та га стар шы ня Са ве та на цыі за сту пае на 

па са ду ча со ва га кі раў ні ка дзяр жа вы.
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• Спе цы я ліст у сфе ры ІT 

з ПВТ пла ціць у пяць ра зоў 

больш па дат каў, чым ся-

рэд ні бе ла рус.

• У Го мель скай воб лас-

ці сё ле та пла ну юць за бяс-

пе чыць ві дэа на зі ран нем 

100 % ляс но га фон ду.

• У Ган ца віц кім ра ён ным 

му зеі ад кры ла ся пры све-

ча ная Вя лі ка дню вы стаў ка 

вы шы тых аб ра зоў «Сак ра-

мэнт свя то га аб ра за».

• Учо ра на 71-м го дзе 

пай шоў з жыц ця алім пій скі 

чэм пі ён Мюн хе на-1972, чэм-

пі ён све ту вяс ляр-бай да рач-

нік Мі ка лай Гарбачоў.

• У Ваў ка выс ку «Пе жо» 

вы ле це ла на пры пы нак гра-

мад ска га транс пар ту і збі ла 

лю дзей, якія там ста я лі. Па-

цяр пе лі два ча ла ве кі.

КОРАТКА

ПА РОМ 
НА СЯ РЭД НЯЙ ПРЫ ПЯ ЦІ

Вы твор чыя аб' ек ты, на ву чаль ныя ўста но вы, 
ін жы нер ныя сет кі — усё для па ляп шэн ня якас ці 

жыц ця па ле шу коў

Не ру хо масцьНе ру хо масць

ПЕ РА ЛОМ НЫ МО МАНТ 
ПАСТАЯНСТВА

Сён няш ні ўзро вень цэн на жыллё — гэ та мя жа та го, 
што мо жа да зво ліць са бе па куп нік

Ідэі са ма раз віц ця 
і кам пе тэн цыя 
прад пры маль нас ці

Асоб ны пра ект «Як на зям лі за ра біць 

гро шы», маг чы ма, пач нуць рэа лі зоў-

ваць у Кры ча ве на ступ най вяс ной. Па-

куль жа тут, у мяс цо вым біз нес-цэнт ры, 

пры ак тыў най пад трым цы рай вы кан ка-

ма, га то ва га да лу чац ца да ўсіх па чы-

нан няў, якія па са дзей ні ча юць раз віц цю 

ра ё на, зла дзі лі аду ка цый ныя се мі на ры. 

Да ме ра пры ем ства да лу чы лі ся і ка рэс-

пан дэн ты «Звяз ды», якія пра цяг ва юць 

са чыць за рэа лі за цы яй 

пра ек та.

ПЕ РА ПРА ВА
Вы праў ля ю чы ся на Лу ні неч чы ну, пе ра гар та ла «Зям-

лю пад бе лы мі кры ла мі» Ка рат ке ві ча. Там наш пісь-

мен нік хо ра ша апі саў ва ко лі цы Пры пя ці, там жа па кі нуў 

спа дзя ван ні, што не ка лі гэ тыя мяс ці ны зро бяц ца квіт-

не ю чым кра ем ды ту рыс тыч най Мек кай. Пры ем на ўсве-

дам ляць, што на гэ тым шля ху су час ні ка мі зроб ле ны 

знач ныя кро кі.

Ця пер і ўя віць цяж ка, што ўся го не каль кі га доў та му 

су сед нія рай цэнт ры Сто лін і Лу ні нец раз дзя ля лі 120 кі-

ла мет раў. Ця пер шлях па між імі ска ра ціў ся да 50 кі ла-

мет раў. Ска жа це, так не бы вае? Так ёсць, ме на ві та 

дзя ку ю чы па ро му, які стаў кур сі ра ваць па Пры пя ці. Яго 

ўзвя лі па пра гра ме ў 2011—2012 га дах. І ця пер з па-

чат кам се зо на па ром ад праў ля ец ца ад 

пры ча ла кож ную га дзі ну. СТАР. 5 СТАР. 2

Экс пер ты ста ліч на га рын ку не ру хо мас-

ці ўпэў не ныя ў тым, што ўсё ў све це мае 

цык ліч насць. І не з'яў ля ец ца вы клю чэн нем 

той жа дру гас ны ры нак жыл ля ў Мін ску. 

Што ж мы на ім ба чым? Пе ры яд уз ды му 

змя ня ец ца ста біль нас цю, якая не зна чыць 

ні чо га дрэн на га. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, 

што ме на ві та ў гэ ты пе ры яд фар мі ру ец ца 

век тар да лей ша га цэ на ўтва рэн ня. А яшчэ 

яны за ўва жы лі, што яго на пра мак шмат у 

чым за ле жыць ад пра даў цоў.

Ус пом ніць мі ну лае
Апош ні цыкл «уз лёт—ста біль насць—па дзен не» 

на дру гас ным рын ку жыл ля ста лі цы ад зна чаў ся 

з 2012-га да 2016 го да. Пры чым фа зы «ўзлё ту» і 

«па дзен ня» бы лі ад ноль ка выя па пра цяг лас ці. Та-

ды, за паў та ра го да «ўзлё ту» — да кан ца 2013 го-

да, кошт квад рат на га мет ра мін скіх ква тэр вы рас 

у ся рэд нім на 500 до ла раў, у вы ні ку ча го ся рэд не-

ста тыс тыч ная ад на па ка ё вая ква тэ ра па да ра жэ ла 

прак тыч на на 20 ты сяч «зя лё ных», двух па ка ё вая 

ста ла каш та ваць больш на 17 ты сяч USD, а трох-

па ка ё вая — на 12 ты сяч до ла раў.

2014-ы мож на лі чыць пе ры я дам ста біль нас ці 

са зна кам «мі нус». Спы ніў ся рост да хо даў і па-

чаў па вя ліч вац ца аб мен ны курс до ла ра. Усё гэ та 

ра зам вы сту пі ла аб ме жа валь ні кам для па куп-

ні коў. Фі нан са ва за бяс пе ча ны по пыт зні жаў ся, 

але пра даў цы па інер цыі ста ра лі ся пад няць цэ ны. 

Па коль кі лю бы та вар каш туе роў на столь кі, коль кі 

на пэў ны мо мант ча су за яго га то вы або здоль ны 

за пла ціць па куп нік, то цэ ны ўсё ж па сту по ва іш лі 

ўніз. Бо крэ ды та мі па стаў цы 30 % га да вых у той 

пе ры яд ка рыс та лі ся толь кі лі ча ныя па куп ні кі.

Апош няй кроп ляй, якая пры вя ла да па чат ку 

імк лі ва га па дзен ня цэн на ква тэ ры, вы сту пі ла 

рэз кае «пра ся дан не» бе ла рус ка га руб ля ў ад-

но сі нах да до ла ра ў па чат ку 2015 го да. Доў жы-

ла ся па дзен не цэн паў та ра го да — да ся рэ дзі ны 

2016 го да. А да лей... услед за зні жэн нем стаў кі 

рэ фі нан са ван ня ста лі зні жац ца і стаў кі па крэ ды-

тах, што азна ча ла па ча так но ва га 

цык ла на рын ку.

Чарговая публікацыя 

нашай рубрыкі – 

аб рэалізацыі Дзяржаўнай 

праграмы развіцця 

Прыпяцкага Палесся. 

Дзяр жаў ная пра гра ма 
сацыяльна-эка на міч нага 
раз віц ця і комп лекс на га 
вы ка ры стан ня пры род ных 
рэ сур саў Пры пяц ка га 
Па лес ся на 2010—2015 га ды 
бы ла пры ня тая Ука зам 
Прэ зі дэн та № 161. Пра гра ма 
да ты чы ла ся ся мі ра ё наў 
з Брэсц кай і Го мель скай 
аб лас цей. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» на ве да ла шэ раг 
аб'ек таў у Лу ні нец кім ра ё не, 
якія з'я ві лі ся ме на ві та 
па гэ тай пра гра ме.

Свая спра ваСвая спра ва

ГРО ШЫ — З ЗЯМ ЛІ, 
ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА — 
АД ЛЮ ДЗЕЙ

«Прад пры маль ная зем ле ўлас ні ца» пры цяг вае ак тыў ных бе ла ру саў. 
А «Звяз да» пра цяг вае зна ё міць чы та чоў з ці ка вым праектам

Са цы яль ны пра ект па кры се пе ра хо дзіць ад тэ о рыі да прак ты кі. Спе цы я ліс-

ты ўжо пра вя лі ана ліз гле бы на ага ро дах па тэн цый ных прад пры маль ніц і 

вы зна чы лі ся, якая ага род ні на на чы ім участ ку лепш «пры жы вец ца». Па куль 

ча ка юць на сен не і ін вен тар, ар га ні за та ры і ўдзель ні кі аграр на га біз не су не 

ся дзяць на мес цы і рас каз ва юць пра сваю іні цы я ты ву ін шым. Усё больш 

бе ла ру саў жа да юць да ве дац ца пра маг чы мас ці за роб ку на ага род ні не і ка лі 

не да лу чыц ца да пра ек та, раз лі ча на га для рэа лі за цыі па куль толь кі ў Ар шан-

скім ра ё не, то хо ць бы па слу хаць, як гэ та пра цуе. Ня даў на «Прад пры маль-

ная зем ле ўлас ні ца» па бы ва ла ў Кры ча ве, дзе па дзя лі ла ся сва ім во пы там з 

мяс цо вы мі жы ха ра мі, за ці каў ле ны мі за раб ляць з ага ро да.

Дзяў ча ты з вёс ла міДзяў ча ты з вёс ла мі

Аляк санд ра АБ РА МЕН КА, Ва ле рыя ШЭН ДЗЕЛЬ, Па лі на ЗА ЛА ТА РО ВА, Лі за ве та 
КАСПЯРО ВІЧ — по лац кія школь ні цы. А яшчэ — удзель ні цы і чэм пі ён кі юні ёр скіх Між на-
род ных спа бор ніц тваў, пер шын стваў Бе ла ру сі, маг чы ма, і бу ду чыя ўдзель ні цы Еў ра пей-
скіх і Алім пій скіх гуль няў. Сме лыя, за гар та ва ныя, вы нос лі выя вы ха ван кі спе цы я лі за ва най 
Дзяр жаў най ву чэб на-спар тыў най уста но вы «Ві цеб скі аб лас ны цэнтр алім пій ска га рэ зер ву 
па вяс ляр ных ві дах спор ту», якая зна хо дзіц ца ў По лац ку, кож ны дзень на вед ва юць пры-
го жы су час ны, па доб ны на вет разь, бу ды нак на бе ра зе Дзві ны — ву чэб на-трэ ні ро вач ны 
комп лекс Цэнт ра алім пій ска га рэ зер ву. Трэ ні ру юц ца ў спар тыў ных за лах, асна шча ных 
су час ны мі трэ на жо ра мі, «пла ва юць» у штуч ным за кры тым вяс ляр ным ба сей не, а ў вя сен-
не-лет ні се зон вяс лу юць па шы ро кай ды імк лі вай Дзві не — на за па шва юць 
спар тыў ныя спрыт і до свед. СТАР. 3

У аў то рак Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на ве даў тры гас па дар кі ў Ла гой-

скім ра ё не, якія ка лісь ці пе рад алі 

пад шэф ства пра мыс ло вым прад-

пры ем ствам. Пер шым пунк там на 

кар це Ла гой шчы ны, ку ды на кі ра-

ваў ся Прэ зі дэнт, — по ле яра во га 

яч ме ню ва ўро чы шчы «Сі лі чы». 

Яно на ле жыць сель ска гас па дар ча-

му комп лек су «Ла гой скі» фі лі яла 

РУП «Бе ла рус наф та-Мінск аб лнаф-

тап ра дукт». Там кі раў ні ку дзяр жа-

вы да ла жы лі аб раз віц ці аг ра пра-

мыс ло ва га комп лек су ў Ла гой скім 

ра ё не і Мін скай воб лас ці.

Асноў ны тэ зіс, з якім пад час ра бо чай 

па езд кі Прэ зі дэнт звяр нуў ся да пра цаў-

ні коў сель скай гас па дар кі,— пры трым-

лі вац ца дыс цып лі ны і больш раз ліч ваць 

на свае сі лы.

«На ша бя да — псі ха ло гія, — за ўва-

жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.— Мы, аг ра-

рыі, па чы на ем ныць: а вось цяж ка. Двор-

нік (ві цэ-прэм' ер. — Зв.) хо дзіць, ду мае: 

так, са праў ды. Увай шоў у ста но ві шча, 

цяж ка. Трэ ба ім да па ма гаць. Бя жыць 

да мя не, мя не пе ра кон вае. Я так са ма 

ду маю: так, трэ ба да па ма гаць. А ён ся-

дзіць і ру кі па ці рае, дзесь ці на ват па-

смей ва ец ца: вось я на пру жыў — мне 

да лі. — Па гля дзеў, усё доб ра, да па-

маг лі. Да вай на пруж вай ся, на пруж вай 

лю дзей».

Прэ зі дэнт за ўва жыў, што ра зу мее 

аг ра ры яў, бо мі ну лы год быў цяж кім з 

пунк ту гле джан ня на яў нас ці кан цэнт-

ра таў (корм для жы вё лы з вы со кім уз-

роў нем па жыў ных рэ чы ваў). Кры ху пад-

во дзіць і на двор'е: «Ня ма даж джоў, але 

я спа дзя ю ся, што гэ та не ка та стро фа. 

Збож жа па ча кае кры ху. Мы ра на па ча-

лі се яць, гэ та пе ра адо ле ем», — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Сё ле та па леп шы ла ся сі ту а цыя з за-

бес пя чэн нем гас па да рак угна ен ня мі — 

плюс 17 % (да ўзроў ню 2018 го да). За да-

ча для аг ра ры яў — за ха ваць ста ноў чую 

ды на мі ку і ў бу ду чым.

«Ні ў якім вы пад ку нель га па даць. 

Трэ ба хоць па тро ху да да ваць, каб ды-

на мі ка бы ла ста ноў чая. За раз 117 %, у 

на ступ ным го дзе трэ ба 125 % у па раў-

на нні з 2018 го дам. А да гэ та га го да, 

трэ ба па ста рац ца да ба віць пры клад на 

10 %», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Асаб лі вую ўва гу трэ ба ад да ваць ра-

бо це з зям лёй, і з во се ні імк нуц ца ўсё 

пе ра араць.

«Нель га вяс ной араць. З пунк ту 

гле джан ня тэх на ло гіі я пра вя раў гэ та. 

Узара лі, апра ца ва лі, па се я лі, ус хо ды 

пай шлі — зям ля са дзіц ца, ка ра ні аб ры-

ва юц ца ў рас лін. І пра дук цый насць ужо 

не тая, ці на огул гі нуць рас лі ны. Та му 

трэ ба, каб з во се ні ўсё бы ло пе ра ара-

на. Гэ та во пыт мі ну лых га доў. І ні я кіх 

на ва цый ня ма, а мы гэ та па чы на ем 

за бы ваць. У гас па дар ках, дзе гэ та не 

за бы ва юць, там ёсць і ўраж дай», — рас-

тлу ма чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На дум ку ві цэ-прэм' е ра Ула дзі мі ра 

Двор ні ка, трэ ба на ву чыц ца атрым лі ваць 

вы руч ку ад про да жу збож жа, а не толь кі 

пра ца ваць з рас лі на мі для за бес пя чэн ня 

жы вё ла вод ства кор мам.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, на Ла гой-

шчы не яго асаб лі ва хва люе стан зя-

мель, якія пе ра да дзе ны пра мыс лоў цам. 

«Ха чу па гля дзець, як гэ тыя пад шэф ныя, 

ка жу чы па-ста ро му, гас па дар кі пра цу-

юць. Ду маю, трэ ба ка гось ці яшчэ да-

гру зіць да дат ко ва кал га са мі, саў га са-

мі. Да пус цім, Мін скі трак тар ны за вод ці 

«Бе ла рус наф ту», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

прад пры ем ствы мо гуць не зга дзіц ца 

ўзяць на ся бе да дат ко вую но шу. Але ме-

на ві та та кія комп лек сы ма юць пра цоў-

ныя, ма тэ ры яль ныя рэ сур сы, ва ло да юць 

куль ту рай пра цы на зям лі. Яны хут чэй 

пад цяг нуць да не аб ход на га ўзроў ню 

гас па дар кі, што ад ста юць.

Ня дрэн ныя вы ні кі ў аграр ным сек та-

ры Ла гой шчы ны дэ ман стру юць комп-

лек сы «Ла гой скі» фі лі ял РУП «Бе ла-

рус наф та-Мінск аб лнаф тап ра дукт», 

«Гай на» ААТ «Мін скі трак тар ны за вод» і 

«Аст ро шы цы» ААТ «Мін скі кам бі нат хле-

ба пра дук таў». На вед ван не ўсіх гэ тых 

сель ска гас па дар чых прад пры ем стваў 

бы ло ў па рад ку дня па езд кі кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Не ад стае ад іх і гас па дар ка пры-

ват най кам па ніі «Трайпл». «Я не су-

праць, каб пры ват нік узяў (праб лем-

ныя прад пры ем ствы. — Зв.), але не 

ва ўлас насць. Па куль па ка жы, як ты 

пра цу еш, а по тым мы 

пе ра да дзім. 

ЯК ПА СЕ ЕШ, 
ТАК І ПА ЖНЕШ
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