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У Ра сіі па ча лі ся ву чэн ні,  
у якіх удзель ні ча юць 
300 ты сяч вай скоў цаў

У Ра сіі па ча лі ся са мыя маш таб ныя з 

1981 го да ва ен ныя ву чэн ні. У ма неў рах 

пад наз вай «Ус ход-2018» за дзей ні ча ны 

амаль 300 ты сяч вай скоў цаў. «Уся го да 

ма неў раў пры цяг ну та больш за ты ся чу 

са ма лё таў, вер та лё таў і бес пі лот ных ля-

таль ных апа ра таў, да 36 ты сяч тан каў, 

бро не транс пар цё раў і ін шых ма шын, 

да 80 ка раб лёў і суд наў за бес пя чэн-

ня», — за яві лі ў мі ніс тэр стве аба ро ны. 

На ву чэн нях па ка жуць прын цы по ва но-

выя злу чэн ні ПДВ. Агуль ная коль касць 

ва ен на слу жа чых у ра сій скіх уз бро е ных 

сі лах скла дае ка ля ад на го міль ё на ча-

ла век. Та кім чы нам, у ву чэн нях пры мае 

ўдзел амаль трэць ар міі РФ. Ма неў ры 

пра цяг нуц ца да 17 ве рас ня на тэ ры то рыі 

і ў мар скіх аква то ры ях Да лё ка га Ус хо ду 

Ра сіі. Мэ та ма неў раў — ад пра цоў ка пры-

мя нен ня між ві да вых вай ско вых гру по вак. 

У ма неў рах возь муць удзел кі тай скія і 

ман голь скія вай скоў цы.

Над звы чай не бяс печ ны 
ўра ган «Фло рэнс» ру ха ец ца на ЗША

Ча ка ец ца, што ўра ган аб ры нец ца на 

го рад Уіл мінг тан, што ў Паў ноч най Ка-

ра лі не, поз нім ве ча рам у чац вер. Ёсць 

апа сен ні, што «Фло рэнс» мо жа стаць са-

мым раз бу раль ным ура га нам у да дзе-

ным рэ гі ё не за апош нія 30 га доў. «Ён 

імк лі ва на бі рае сі лу. Яшчэ ў па ня дзе лак 

ра ні цай яго ацэнь ва лі як трох баль ны, але 

ўжо праз га дзі ну ско расць вет ру па вя-

лі чы ла ся са 178 да 195 кі ла мет раў за 

га дзі ну, а ацэн ка па тэн цый най шко ды 

вы рас ла да ча ты рох ба лаў — гэ та зна-

чыць ура га ну та кой сі лы, пад час яко га 

дрэ вы бу дуць па ва ле ныя, збор ныя да мы 

раз бу ра ныя, а ў ка мен ных бу дын каў бу-

дуць па шко джа ны вок ны, дзве ры і да хі. 

Зо на за тап лен ня пры ўра га не чац вёр-

тай ка тэ го рыі рас па сці ра ец ца да ча ты-

рох кі ла мет раў углыб су шы. Ме тэа ро ла гі 

мяр ку юць, што па ме ры та го, як ура ган 

на бі рае моц у цёп лых во дах Ат лан ты кі, 

ён мо жа да сяг нуць най вы шэй шай, пя-

тай, ка тэ го рыі. Эва ку і ра ваць трэ ба бу-

дзе звыш міль ё на ча ла век, у тым лі ку 

жы ха роў, слу жа чых і ту рыс таў. До нальд 

Трамп ужо пад пі саў ука зы аб аб' яў лен ні 

над звы чай на га ста но ві шча ў Паў ноч най 

і Паўд нё вай Ка ра лі не і аб мер ка ваў сі ту а-

цыю з гу бер на та ра мі гэ тых шта таў.

«Са бі бор» Кан стан ці на Ха бен ска га 
вы лу чы лі на «Ос кар»

Фільм Кан стан-

ці на Ха бен ска га 

«Са бі бор» вы лу-

ча ны ра сій скім 

ос ка раў скім ка мі-

тэ там на атры ман-

не прэ міі ў ка тэ го рыі «Най леп шы фільм 

на за меж най мо ве». Кар ці на вы лу ча на 

боль шас цю га ла соў. «Са бі бор» стаў рэ-

 жы сёр скім дэ бю там Ха бен ска га, да таго ж

ак цёр вы ка наў у ім га лоў ную ро лю. 

У філь ме так са ма зня лі ся Крыс та фер 

Лам берт, Мі ха лі на Аль шан скі, Фі ліп Рэй-

нхарт і Ма рыя Ка жэў ні ка ва.

Кар ці на зня тая па ма ты вах кні гі Ільі 

Ва сіль е ва «Аляк сандр Пя чэр скі: пра рыў 

у не ўмі ру часць». У ёй рас каз ва ец ца пра 

тое, як лей тэ нан ту са вец кай ар міі, які 

апы нуў ся ў канц ла ге ры Са бі бор, уда ло-

ся ар га ні за ваць паў стан не зня во ле ных 

у 1943 го дзе. Аў та рам ідэі філь ма стаў 

мі ністр куль ту ры Ра сіі Ула дзі мір Мя дзін-

скі. Цы ры мо нія ўру чэн ня прэ міі «Ос кар» 

ад бу дзец ца ў лю тым 2019 го да. Адзі ным 

на да дзе ны мо мант ра сій скім філь мам, 

які атры маў ста ту эт ку ў гэ тай на мі на-

цыі, за ста ец ца стуж ка Мі кі ты Мі хал ко ва 

«Стом ле ныя сон цам» (1995).

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

— Доб рым па да рун кам ра ё ну ста-

ла афі цый нае ад крыц цё прад пры-

ем ства па вы рошч ван ні бе кон най 

сві ні ны, якое ад па вя дае еў ра пей скім 

стан дар там. Ся рэд няя зар пла та, па 

сло вах прад стаў ні ка ін вес та ра, на 

ўзроў ні 1500 руб лёў у ме сяц. Што 

пры нес ла ра ё ну рэа лі за цыя гэ та га 

пра ек та?

— За меж нае та ва рыст ва з аб ме-

жа ва най ад каз нас цю «Бел дан» па ча-

ло фі нан са ваць бу даў ніц тва тры га ды 

та му. Тэх на ла гіч ная вы твор часць рас-

па ча ла ся па за ле тась. Па этап на бы ло 

за пла на ва на здаць пад ключ ча ты ры 

пус ка выя комп лек сы. Су ма ін вес ты-

цый — ка ля 62 міль ё наў руб лёў. Бы ло 

ство ра на больш за 40 ра бо чых мес цаў. 

Вы твор чая ма гут насць вы ра бу бе кон-

най сві ні ны — больш за 55 ты сяч га лоў, 

а гэ та — 6000 тон мя са ў жы вой ва зе 

ў год. Сві нак для раз вя дзен ня пры во-

зяць з Да ніі. Па ра лель на вы рошч ва-

юць збож жа выя...

Без умоў на, для ра ё на на яў насць 

та ко га прад пры ем ства вель мі важ ны 

фак тар. Яно ўжо па спя хо ва пра цуе, 

а афі цый нае ад крыц цё — зна ка вая 

па дзея. Зра зу ме ла, што та кое эфек-

тыў нае прад пры ем ства бу дзе спры яць 

ума ца ван ню эка но мі кі ра ё на, да па мо-

жа вы ра шыць са цы яль ныя пы тан ні. 

На прык лад, для ра бот ні каў за пла на-

ва на па бу да ваць ка ля двац ца ці ка тэ-

джаў.

— Сяр гей Ва лер' е віч, для га на-

ро вых гас цей свят ка ван ня юбі лею 

Та ла чы на ар га ні за ва лі і эк скур сію ў 

ма нас тыр. Гэ ты комп лекс — ду хоў-

ная здраў ні ца, ку ды пры яз джа юць 

мност ва лю дзей з роз ных кра ін. Ці 

ёсць пла ны на конт та го, як зра біць 

гэ та мес ца яшчэ больш пры ваб ным 

для ту рыс таў?

— На са мрэч па бла сла вен не і вы ля-

чэн не ду шы і це ла ў Свя та-Па кроў скі 

жа но чы ма нас тыр рай цэнт ра пры яз-

джа юць зда лёк.

Ігу мен ня ма туш ка Ан фі са, каб да-

ве дац ца пра гіс то рыю, шмат пра ца-

ва ла ў ар хі вах роз ных кра ін. Вы свет-

лі ла, што, ка лі Та ла чын на ле жаў Льву 

Са пе гу, канц ле ру Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га, ён у 1604 го дзе за сна ваў 

тут драў ля ны кас цёл. З ча сам бу ды нак 

пе ра бу да ва лі, але рэшт кі сцен і фун-

да мен та за ха ва лі ся да на шых дзён. І 

ў 1804 го дзе касцёл быў пе ра тво ра ны 

ў пра ва слаў ную царк ву. За раз яна — 

упры га жэн не Свя та-Па кроў ска га жа-

но ча га ма нас ты ра. Гэ та ад на з ар хі тэк-

тур ных жам чу жын на тэ ры то рыі бы-

ло га СССР. Уні каль насць у тым, што ў 

ча сы поз ня га ві лен ска га ба ро ка бы ла 

ство ра на адзі ная на тэ ры то рыі су час-

най Бе ла ру сі царк ва з двух ве жа вым 

фа са дам.

По бач у двух па вяр хо вым бу дын ку 

за ха ваў ся ке лей ны па кой, дзе спы няў-

ся На па ле он.

Ма туш ка ста ла іні цы я та рам уз вя-

дзен ня кап лі цы, ства ры ла ку паль ню... 

Па вод ле яе слоў, ёсць фак ты, ка лі на-

ват лю дзі з хра ніч ны мі хва ро ба мі вы-

леч ва юц ца ў кры ніч най ва дзе.

У пла нах, а іх шмат, — ад крыц цё 

ду хоў на-асвет ніц ка га цэнт ра, пя кар ні, 

тра пез най для пры ез джых, «Дзі ця ча га 

га рад ка» з ка фэ...

— «Звяз да» ўжо па ве дам ля ла, 

што на свят ка ван ні прэ зен та ва лі 

скульп ту ру Та ла кі, ёсць на мер ства-

рыць му зей пад ад кры тым не бам 

на тэ ры то рыі Друц ка га га ра дзі шча. 

Што яшчэ зроб ле на і пла ну ец ца?

— Доб ра ўпа рад ка ва лі адзін з най-

ста рэй шых у краіне пар каў — «Юзаф-

пол ле», які зна хо дзіц ца на ўскрай ку 

рай цэнт ра. На ле та за пла на ва лі доб ра-

ўпа рад ка ваць бе ра гі ракі Друць, якая 

пра ця кае праз Та ла чын. Для та го каб 

рэа лі за ваць за ду ма нае, вы ка рыс та ем 

гро шы, за роб ле ныя пад час су бот ні каў.

Для тых, хто за зда ро вы лад жыц ця, 

пра ду гледж ва ец ца ства рэн не ву ліч на-

га комп лек су з трэ на жо ра мі для за ня т-

каў фіз куль ту рай.

Ёсць і ін шыя ці ка выя ідэі, якія, упэў-

не ны, ка лі бу дуць рэа лі за ва ныя, спа да-

ба юц ца ту тэй шым і гас цям.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

БА ГА ТАЯ ГІС ТО РЫЯ, 
ДОБ РЫЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

На па ды хо дзе змя нен ні 
ў Пра цоў ны ко дэкс

Яны да ты чац ца пра даў жэн ня кант рак таў, ча со ва га 

пе ра во ду да дру го га най маль ні ка, дыс тан цый най 

пра цы і ін ша га. Ра бо чая гру па Па ста ян най ка мі-

сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па 

пра цы і са цы яль ных пы тан нях са бра ла ся, каб раз-

гле дзець больш за 50 пра па ноў ад нос на но ва ўвя-

дзен няў у за ка на даў ства. Па ло ва з іх ад дэ пу та таў, 

ас тат нія ад Фе дэ ра цыі праф са юзаў, ад Са ю за прад-

пры маль ні каў, ад ін шых гра мад скіх ар га ні за цый і 

на ву ко вай су поль нас ці.

Як рас каз вае Та ма ра КРА СОЎ СКАЯ, стар шы ня про-

філь най ка мі сіі, за раз ідзе до сыць на пру жа ная пад рых-

тоў ка да во сень скай се сіі, на якой бу дзе раз гле джа ны гэ ты 

за ко на пра ект у дру гім чы тан ні. Мно гія пра па но вы за слу-

гоў ва юць ува гі, і яны ўжо пад тры ма ны рас пра цоў шчы ка мі. 

Дэ пу та ты вы сту па юць за больш дак лад нае пра піс ван не 

не ка то рых мо ман таў у Пра цоў ным ко дэк се. На прык лад, 

дыс тан цый ная пра ца — гэ та скла да ныя пра ва выя ад но-

сі ны з пунк ту гле джан ня пра цоў на га пра ва. І яны па тра-

бу юць боль шай вы зна ча нас ці.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Са стар шы нёй Та ла чын ска га рай вы кан ка ма 

Сяр ге ем ЯГО РА ВЫМ ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

су стрэў ся ў дзень свят ка ван ня 585-й га да ві ны 

го ра да. У ра ё не на пя рэ дад ні «імя нін» рай цэнт ра 

ад крыў ся су час ны сель ска гас па дар чы комп-

лекс. Лі та раль на на ва чах ак тыў на раз ві ва ец ца 

ма нас тыр, яко му ах вя ру юць нават зор кі эст ра-

ды. У мяс цо вай ула ды шмат ці ка вых ідэй на конт 

та го, як зра біць го рад і ра ён больш утуль ны мі 

для ту тэй шых і пры ваб ны мі для ту рыс таў.

Пра гэ та рас ка заў кі раў нік мяс цо вай ула ды.

ДО ЛА РЫ ЗІМ БАБ ВЭ 
ЗА МЕСТ ЕЎ РА...

За вер ша на рас сле да-

ван не кры мі наль най 

спра вы аб фаль шы ва-

ма нец тве, па ве да мі лі ў 

След чым ка мі тэ це. 

62-га до вы мін ча нін ажыц-

цяў ляў збыт падробленых 

гра шо вых ку пюр. След ствам 

бы ло ўста ноў ле на 16 эпі зо-

даў су праць праў най дзей нас-

ці аб ві на ва ча на га. З да па мо-

гай кам п'ю тар най тэх ні кі ён 

вы раб ляў з серб скіх ды на раў 

і зім баб вій скіх до ла раў «еў-

ра», а по тым збы ваў.

Уся го ў муж чы ны вы яў ле-

на і кан фіс ка ва на 330 ку пюр 

роз ных ва лют, прад стаў ле-

ных у асноў ным ра сій скі мі 

руб ля мі і еў ра. Пры гэ тым 

дзве ку пю ры на мі на лам па 

1000 до ла раў Зім баб вэ не 

ме лі пры кмет пад роб кі. Пад-

роб ле ныя гра шо выя бі ле ты 

вы ка рыс тоў ва лі ся аб ві на ва-

ча ным для апла ты пры на-

быц ці са да ві ны, пар фу ме рыі 

і ін шых та ва раў.

Кан фіс ка ва ныя пра ва-

ахоў ні ка мі ку пю ры бы лі на кі-

ра ва ныя на да сле да ван не ў 

Дзяр жаў ны ка мі тэт су до вых 

экс пер тыз. У прад стаў ле ных 

гра шо вых бі ле тах да сле да-

ва ла ся тэх на ла гіч ная, па лі-

гра фіч ная і фі зі ка-хі міч ная 

ахо ва. У вы ні ку бы ло ўста-

ноў ле на су па дзен не ўзо раў 

з гра шо вы мі зна ка мі Сер біі 

і Зім баб вэ. Так са ма ма ды фі-

ка цыі пад вяр га лі ся ра сій скія 

руб лі ўзо ру 1992 го да — на 

іх мя няў ся год вы пус ку.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

КІ РУ Ю ЧЫ СЯ 
ПРЫН ЦЫ ПАМ 
АД КРЫ ТАС ЦІ

Ва Уз бро е ных Сі лах гэ ты мі дня мі пра хо дзяць ка-

манд на-штаб ныя ву чэн ні. Сё ле та яны з'яў ля юц ца 

фі наль ным эта пам у сіс тэ ме ба я вой, апе ра тыў най 

і ма бі лі за цый най пад рых тоў кі вой скаў. Іх тэ ма ста-

віць за мэ ту пад рых тоў ку і вы ка ры стан не сіл для 

ад біц ця агрэ сіі су праць на шай кра і ны.

Фі наль ны этап ву чэн няў рас па чаў ся на Ба ры саў скім 

па лі го не 11 ве рас ня.

— Пе рад вай скоў ца мі бы ла па стаў ле на за да ча зні шчыць 

аэ ра ма біль ны дэ сант пра ціў ні ка сі ла мі пад раз дзя лен няў 

19-й асоб най ме ха ні за ва най бры га ды з ба я вой страль бой, 

— за зна чыў ка ман ду ю чы вой ска мі Паў ноч на-За ход ня-

га апе ра тыў на га ка ман да ван ня ге не рал-ма ёр Анд рэй 

ЖУК. — Аг ня вую пад трым ку за бяс печ ва лі ар ты ле рый скія 

пад раз дзя лен ні. Вя лі кае зна чэн не мы на да лі ты ла во му і 

ме ды цын ска му за бес пя чэн ню. Па стаў ле ныя за да чы бы лі 

вы ка на ны. За ву чэн ня мі са чы лі ата шэ і на зі раль ні кі амаль 

з 20 кра ін све ту.

— Ка манд на-штаб ное ву чэн не Уз бро е ных Сіл, якое 

за раз пра во дзіц ца, не пад па дае пад ка тэ го рыю на зі ра-

на га ў ад па вед нас ці з па ла жэн ня мі Вен ска га да ку мен та 

2011 го да, — па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ве ры-

фі ка цыі Дэ парт амен та між на род на га ва ен на га су-

пра цоў ніц тва Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі Анд рэй

ЦА РЫК. — У той жа час мы хо чам пра дэ ман стра ваць 

сваю ад кры тасць, пры хіль насць прын цы пу ўза ем нас ці. 

Та му Бе ла русь за пра сі ла для на зі ран ня за гэ тым ву чэн нем 

вай ско вых на зі раль ні каў з су сед ніх кра ін, у пры ват нас ці з 

Лат віі, Літ вы, Укра і ны. Ад кож най з кра ін пры еха лі па два 

прад стаў ні кі. Да іх да да лі ся 15 ата шэ.

— Я вель мі ра ды, што ма гу па гля дзець на ак тыў ную 

фа зу асноў на га эта пу ка манд на-штаб но га ву чэн ня, — ска-

заў ва ен ны ата шэ Рэс пуб лі кі Бал га рыя ў Бе ла ру сі пал-

коў нік Ста ні слаў ГЕН КАЎ. — Мы па ба чы лі раз на стай ныя 

ба я выя дзе ян ні па ўтры ман ні аба рон ча га ру бя жа і зні шчэн-

ні пра ціў ні ка, а так са ма авія цый ную і аг ня вую пад трым ку. 

Уз ро вень зла джа нас ці вель мі вы со кі. Ня гле дзя чы на тое, 

што ву чэн не бы ло не на зі ра нае, я і мае ка ле гі — ата шэ з 

ін шых кра ін — бы лі за про ша ны сю ды. За гэ та ад свай го 

імя і ад імя ўсіх сва іх ка лег дзя кую кі раў ніц тву Уз бро е ных 

Сіл Бе ла ру сі.

Ка ман да ваў ву чэн ня мі на чаль нік Ге не раль на га шта ба 

— пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны ге не рал-ма ёр Алег 

Бе ла ко неў. Ён уру чыў ва ен на слу жа чым, якія вы зна чы лі ся 

най леп шым уз роў нем пад рых тоў кі, па мят ныя па да рун кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.


