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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.09.2017 г.
Долар ЗША    1,9392
Еўра 2,3219
Рас. руб. 0,0335
Укр. грыўня 0,0743

Жан на КУ ЛА КО ВА, 
фі нан са вы ана лі тык:

«Зні жэн не стаў кі 
рэ фі нан са ван ня цал кам 
апраў да на. Ін фля цыя 
за па воль ва ец ца рэ корд ны мі 
для на шай кра і ны тэм па мі. 
Па вы ні ках жніў ня 
дру гі ме сяц за пар бы ла 
за фік са ва на дэ фля цыя — 
та ко га яшчэ не зда ра ла ся 
за ўсю гіс то рыю 
не за леж най Бе ла ру сі. 
За раз ін фля цыя ў га да вым 
вы ра жэн ні скла дае 5,3%,
і гэ та так са ма рэ корд. 
З улі кам сён няш няй сі ту а цыі 
ў стаў кі рэ фі нан са ван ня 
за ста ец ца па тэн цы ял 
для да лей ша га зні жэн ня».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Юнкары, 
на старт!

Чым сталкераў 
вабяць 
зоны?

Дзяўчына… 
хакейны 
варатар
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Расійскі танкіст сяржант Арцём ВІЛКАЎ 
і беларускі вайсковец яфрэйтар Міхаіл САЎКО.

Прак тыч ныя дзе ян ні вой скаў у асноў ным бу дуць ад пра цоў вац ца на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а так са ма на трох па лі го нах су сед няй дзяр жа вы. 
Як пад крэс ліў на чаль нік дэ парт амен та між на род на га ва ен на га 
су пра цоў ніц тва — па моч нік мі ніст ра аба ро ны па пы тан нях між-
на род на га ва ен на га су пра цоў ніц тва ге не рал-ма ёр Алег ВО І НАЎ, 
пры вы зна чэн ні ра ё наў прак тыч ных дзе ян няў для вы клю чэн ня на пру-
жа нас ці ў ад но сі нах з Укра і най, Поль шчай, Літ вой і Лат ві яй прын цы-
по ва вы бра ны па лі го ны, якія зна хо дзяц ца на знач най ад лег лас ці ад 
дзяр жаў най мя жы.

Уся го ў ву чэн ні, якое пра во дзіц ца пад кі раў ніц твам на чаль ні каў ге не-
раль ных шта боў уз бро е ных сіл — пер шых на мес ні каў мі ніст раў аба ро ны 
дзвюх дзяр жаў, за дзей ні ча на ка ля 12 700 ва ен на слу жа чых. Пры гэ тым
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі рэа лі зоў ваць па стаў ле ныя за да чы бу дзе ка ля 
10 200 ча ла век, а так са ма 370 адзі нак бра ня тан ка вай тэх ні кі, да 150 адзі -
нак ар ты ле рыі і рэ ак тыў ных сіс тэм зал па ва га агню, звыш 40 са ма лё таў 
і вер та лё таў — іх коль касць не пе ра вы шае ўзро вень, пад лег лы аба вяз-
ко ва му на зі ран ню за пэў ны мі ві да мі ва ен най дзей нас ці, якія ўста ноў ле ны 
шмат лі кі мі да га во ра мі і па гад нен ня мі ў га лі не кант ро лю над уз бра ен нем. 
На пра ця гу мно гіх га доў па ра мет ры за дзей ні ча ных у кра і не сіл і срод каў 
за ста юц ца прак тыч на ня змен ны мі.

— Пры вы зна чэн ні за ду мы ву чэн ня ўліч ва лі ся су час ныя па ды хо ды 
да пры мя нен ня вой скаў (сіл) на асно ве во пы ту су час ных уз бро е ных 
кан флік таў, — ад зна чыў Алег Во і наў. — У яго асно ву па кла дзе ны ва-
ры янт уз нік нен ня кры зіс най сі ту а цыі і на рас тан ня кан флік ту, звя за на га 
з уз рас тан нем ак тыў нас ці дзей нас ці не за кон ных уз бро е ных фар мі ра-
ван няў між на род ных се па ра тысц кіх і тэ ра рыс тыч ных ар га ні за цый, якія 
ма юць знеш нюю пад трым ку. Пры гэ тым су праць лег лыя ба кі ўмоў на 
раз ме шча ны ў рэ аль ных ме жах Бе ла ру сі. З ад на го бо ку — паў ноч ныя,
якія ўклю ча юць у ся бе Са юз ную дзяр жа ву Бе ла ру сі і Ра сіі. З ін ша га — 
за ход нія: ка а лі цыя за ці каў ле ных дзяр жаў. Па па доб ным сцэ на рыі 
ў апош ні час і рас па чы на лі ся ўзбро е ныя кан флік ты. У сваю чар гу, 
Бе ла русь імк нец ца не да пус ціць раз вяз ван ня ўзбро е на га кан флік ту, 
дэ ста бі лі за цыі аб ста ноў кі ў рэ гі ё не, а Ра сія, у ад па вед нас ці з дзей ні-
ча ю чай нар ма тыў на-пра ва вой ба зай, аказ вае на шай кра і не па лі тыч-
ную пад трым ку, а так са ма фі нан са вую, ва ен на-тэх ніч ную 
і ва ен ную да па мо гу.

Ву чэн не — ад сло ва «ву чыць»Ву чэн не — ад сло ва «ву чыць»
Сён ня па чы на ец ца су мес нае стра тэ гіч нае ву чэн не ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі «За хад-2017»
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На га да ем, яно но сіць вы ключ на аба рон чы ха рак тар 
і не ня се ні я кай па гро зы як для су сед ніх кра ін, так 
і для еў ра пей скай су поль нас ці ў цэ лым. Ву чэн не, 
якое рэ гу ляр на пра во дзіц ца або на тэ ры то рыі Ра сіі, 
або ў на шай кра і не, заўж ды на кі ра ва на толь кі на тое, 
каб на ву чыць абедз ве ар міі ў вы пад ку не аб ход нас ці 
аба ра ніць свае ме жы.

СоцыумСоцыум  

ДА БРЫ НЯ 
СА СМА КАМ КА ВЫ

У Лі дзе двое хлоп цаў ад кры лі пляцоўку, 
дзе бу дуць пра ца ваць лю дзі з ін ва лід нас цю

Пра ект яшчэ толь кі па чаў «рас круч вац ца». Яго іні цы я та рам стаў 
Аляк сандр Аў дзе віч, ін ва лід-ка ля сач нік, які на бі рае гру пу для 
на ву чан ня пра фе сіі ба рыс та.

Сяб ры Аляк санд ра — Дзміт рый і Кі рыл — га то вы даць ра бо ту ў сва ёй 
кавярні. Яны ад кры лі ся зу сім ня даў на ў цэнт ры го ра да.

За стой кай звы чай на пра цуе адзін з ула даль ні каў — Дзі ма Ве рун. 
Ён пра па ноў вае не каль кі раз на від нас цяў ка вы, у шы ро кім асар ты мен-
це ёсць і гар ба та. Яна па да ец ца ў бе лым за ва рач ным чай ні ку. Хут ка тут 
пра па ну юць яшчэ ма ро жа нае і сэнд ві чы, праў да, і за раз ёсць не каль кі 
ві даў пі рож ных.

Па куль час ту ю ся гар ба тай, раз гля даю ін тэр' ер і на вед валь ні каў. Са-
ма са бе вы зна чаю стыль — аван гард ны мі ні ма лізм. На бе лых сце нах у 

рам ках ві сяць вы каз ван ні вя-
до мых лю дзей. У тым лі ку цы-
та та на анг лій скай мо ве ад на-
го з прэ зі дэн таў ЗША Джо на 
Ке нэ дзі, дзе ёсць та кія сло вы: 
«Я знай шоў, як быць шчас лі-
вым з са мім са бой...» На су-
праць лег лай сця не — не каль-
кі вы яў рок-му зы кан таў, іх 
цы та ты. Аказ ва ец ца, улас ні кі 
кавярні так са ма му зы кан ты і 
на ват вы сту па юць са сва ёй 
пра гра май у ста-
ліч ных клу бах.


