
Гэ тыя пры го жыя кус ты з да лё ка га азі яц ка га вост ра ва па-япон ску на зы ва юц ца «ха ку ра». Яны ня дрэн на ся бе ад чу ва юць у Го мель скім до след ным ляс га се, 
які па вы ні ках ра бо ты ле тась пры зна ны най леп шым у кра і не. На чаль ні ку ле са га да валь ні ка Лі ліі ГУ ЛЯ Е ВАЙ ёсць чым га на рыц ца і на што дзі віц ца.

Экс пер ты праг на зу юць рост цэн на наф ту 
да $100 за ба раль

У най блi жэй шыя га ды цэ ны 

на наф ту пад нi муц ца вы шэй за 

ад зна ку 100 до ла раў за ба раль 

з-за ска ра чэн ня яе зда бы чы, 

а так са ма знi жэн ня iн вес ты цый 

у га лi ну, пры во дзiць га зе та The 

Wall Street Journal мер ка ван нi 

шэ ра гу экс пер таў. «Цiск не да-

фi нан са ван ня бу дзе вель мi сур' ёз ны. Не ка то рым вы твор цам 

ста не рэ аль на скла да на пра цяг ваць зда бы чу», — лi чыць ана лi тык 

хэдж-фон ду Northern Trace Capital Трэ вар Вудс. Ён упэў не ны, што 

план ка ў 150 до ла раў за ба раль мо жа быць лёг ка да сяг ну та да 

2025 го да. Яго ка ле гi, чые дум кi так са ма пры во дзiць WSJ, упэў-

не ныя, што вы му ша нае пры пы нен не прад пры ем стваў, а так са ма 

па ра лiч па вет ра ных пе ра во зак у све це з-за эпi дэ мii ка ра на  вiрус-

най iн фек цыi ўжо за ла жы лi тэн дэн цыю су свет на га знi жэн ня вы-

дат каў на сы ра вi ну.

Урад Хар ва тыi ска ро цiць склад ка бi не та
Склад но ва га ўра да, кан суль та цыi ад нос на яко га ця пер пра-

во дзiць Анд рэй Плен ка вiч, лi дар пар тыi «Хар вац кая дэ ма кра-

тыч ная су поль насць», якая пе ра маг ла на пар ла менц кiх вы ба рах 

5 лi пе ня, бу дзе па мен ша ны ў па раў на ннi з па пя рэд нiм ка бi не там 

мi нiст раў. «Част ка чле наў гэ та-

га ўра да за ста нец ца, а част ка 

пя рой дзе ў Са бор (ад на па лат-

ны пар ла мент. — «Зв.»). Част ка 

но вых [мi нiст раў. — «Зв.»] да лу-

чыц ца», — ад зна чыў у гу тар цы 

з жур на лiс та мi Плен ка вiч, але 

не ўдак лад нiў коль касць бу ду-

чых мi нiс тэр стваў. Як iн фар-

ма ваў лi дар ХДС, но вы склад 

ка бi не та бу дзе аб ве шча ны пас-

ля апуб лi ка ван ня Дзяр жаў най 

вы бар чай ка мi сi яй афi цый ных 

вы нi каў. Як вя до ма, на вы ба рах 

у 151-мес ца вы пар ла мент Хар-

ва тыi 10-га склi кан ня пе ра ка наў чую пе ра мо гу атры ма ла ХДС — 

66 ман да таў плюс яшчэ 10 мес цаў ка а лi цый ных парт нё раў.

У Еў ро пе вы рас по пыт на да мы на ко лах
На ды шоў се зон ад па чын каў, 

i на фо не пан дэ мii ка ра на вi ру-

са ўсё больш лю дзей ад маў-

ля юц ца ад да лё кiх пе ра лё таў i 

пера поў не ных гас цi нiц. Толь кi ў 

маi жы ха ры ФРГ на бы лi звыш 

10 ты сяч но вых трэй ле раў — 

амаль на тра цi ну больш, чым 

ле тась. У Iс па нii по пыт на кем-

пе ры так са ма вы рас — на 20 пра цэн таў. Уся го ця пер у Еў ро пе 

ка ля 5 мiль ё наў ула даль нi каў жы лых аў та фур го наў. Пры клад на 

2 мiль ё ны «ка ра ва наў» ўжо ў да ро зе. «Еў ра пей скi ры нак раз-

вi ва ец ца, ён усё больш ары ен та ва ны на ма ла дых, спар тыў ных 

лю дзей. Та му аў та да мы i ка рыс та юц ца та кой па пу ляр нас цю, 

апош нiм ча сам — i ў кра i нах Ус ход няй Еў ро пы», — ад зна чыў 

Фрэнк Вi лi, ка мер цый ны ды рэк тар кам па нii Benimar, якая ўжо 

больш за 40 га доў зай ма ец ца вы твор час цю i па стаў кай жы лых 

аў та фур го наў, пе рад ае Euronews. Вы рас ла цi ка васць i да арэн ды 

трэй ле раў. Толь кi на ад ной з ан лайн-плат фор маў бра нi ра ван ня 

Yescapa за рэ гiст ра ва на ад па вед ных за пы таў на 60 пра цэн таў 

больш, чым ле тась.
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• Па ступ лен ня бюд жэт-

на га па ке та да ку мен таў на 

2021 год у пар ла мен це ча-

ка юць во сен ню.

• Кра i ны ЕА ЭС ма юць 

на мер су мес на рэа лi за-

ваць кас мiч ны пра ект.

• Коль касць на сель нiц-

тва га ра доў-спа да рож нi каў 

Мiн ска па вя лiч ва ец ца.

• У пунк це про пус ку 

«Да ма ча ва» ўста ля ва лi 

но вае ва га вы мя раль нае 

аб ста ля ван не.

• ЮНI СЕФ у Бе ла ру сi i 

БА ТЭ ста нуць парт нё ра мi 

па раз вiц цi iн клю зii праз 

спорт.

• Чар та ры ў Ту нiс ад-

кла дзе ныя як мi нi мум да 

22 лi пе ня.

• Тан ца валь ны ка лек-

тыў БДПУ стаў пры зё рам 

фес ты ва лю Global Internet 

Dance.

• Бяс плат ны ан лайн-

рэ сурс па ўсвя дом ле ным 

баць коў стве ство ра ны ў 

Бе ла ру сi.

КОРАТКА

Ана толь ГЛАЗ, 

на чаль нiк упраў лен ня 

iн фар ма цыi i лiч ба вай 

дып ла ма тыi — 

прэс-сак ра тар МЗС:

«Бе ла рус кi на род 
сам зро бiць свой 
вы бар без пад каз кi 
«доб ра зыч лiў цаў» 
звон ку. Нi Еў ра са юз, 
нi хто-не будзь iн шы 
з бо ку не бу дзе 
вы зна чаць ход 
вы бар ча га пра цэ су 
ў на шай кра i не. Мы 
ад кры тыя (i да каз ва ем 
гэ та на прак ты цы) 
для раў на праў на га 
i ўза е ма па важ лi ва га 
дыя ло гу з на шы мi 
еў ра пей скi мi 
парт нё ра мi. I та кi 
дыя лог iдзе, пры тым 
з па зi тыў ны мi 
вы нi ка мi для 
кож на га бо ку, 
з пра мым эфек там 
для гра ма дзян Бе ла ру сi 
i ЕС. Але гэ та 
не зна чыць, што мы 
па цер пiм цiск на на шы 
су до вую, пра ва ахоў ную 
i вы бар чую сiс тэ мы, 
тым больш па гро зы, 
ад куль бы яны 
нi зы хо дзi лi».
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Пры ўсiх вы го дах ле та 

ёсць у iм адзiн мi нус — 

рэз ка ак ты вi зу юц ца не-

бяс печ ныя на ся ко мыя. Во-

сы, пчо лы, чмя лi i шэрш нi 

асаб лi ва за ўваж ны ў цёп-

лае на двор'е i ў дру гой 

па ло ве ле та, ка лi спее са-

да вi на. Ня про ша ныя гос цi 

мо гуць да вас пры ча пiц-

ца, ка лi вы ва ры це ва рэн-

не, пра вет ры ва е це па кой 

без мас кiт най сет кi аль бо 

прос та вый шлi па гу ляць у 

яр кiм адзен нi. Вы нiк уджа-

лен ня мо жа быць вель мi 

сум ны.

Шы ро ка вя до мы вы па дак у 

Слуц ку, якi ад быў ся ў ве рас нi 

2018 го да. Та ды во сы ата ка ва-

лi му жа i жон ку — яны вы ле це-

лi з са ло мы на пры ся дзiб ным 

участ ку i на па лi на су жэн цаў. 

Муж чы на атры маў ча ты ры 

ўку сы, але па гар шэн ня ста ну 

не ад чуў. А вось жан чы не не 

па шан ца ва ла — раз' юша ныя 

на ся ко мыя па ча лi яе ку саць 

у воб лас цi гру дзей i жы ва та. 

Пры да па мо зе дых ла фо су муж 

ра за гнаў рой. Жан чы на зай-

шла ў дом i па ча ла за ды хац-

ца. Ме ды кi вы ра та ваць яе не 

здо ле лi...

Та ды ж, у 2018-м, во сы сум-

на ад зна чы лi ся i ў Грод не, дзе 

напа лi на дзя цей у сад ку. Тады 

ў баль нi цу тра пi ла пя цё ра ма-

лых. Хэ пi-эн дам скон чы ла ся 

гiс то рыя ў Мсцi слаў скiм ра ё не, 

дзе мяс цо вую жы хар ку ата ка-

ва лi шэрш нi, — яе, на шчас це, 

уда ло ся вы ра та ваць 

су пра цоў нi кам МНС.

АСА АТА КУЕ РАП ТОЎ НА
Як за сце раг чы ся 

ад кры ла тых агрэ са раў?

СТАР. 5

— Не iс нуе нi вод на га пра дук та хар-

ча ван ня, здоль на га знi шчыць вi рус-

ную iн фек цыю: нi «мод ны» COVID-19, 

нi ба наль нае ВРЗ, — ка жа на мес нiк 

ге не раль на га ды рэк та ра па стан дар-

ты за цыi i якас цi пра дук таў хар ча ван-

ня РУП «На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 

Нацы я наль най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi 

па хар ча ван нi», кан ды дат тэх нiч ных 

на вук, да цэнт Але на МАР ГУ НО ВА. — 

Але ёсць шэ раг пра дук таў, якiя з'яў ля-

юц ца iму на ма ду ля та ра мi. Пры трым лi-

ваю  чы ся пэў ных рэ ка мен да цый, мож-

на ўзмац нiць ахоў ныя функ цыi ар га-

нiз ма, а зна чыць, больш эфек тыў на 

су праць ста яць iн фек цы ям.

Кры нi ца жыц ця
Вы здзi вi це ся, але най важ ней шым пра-

дук там для ўма ца ван ня iму нi тэ ту з'яў ля ец-

ца... ва да. Сак рэт у тым, што ва да па вiн на 

быць якас най, а з гэ тым у су час на га ча ла-

ве ка вя лi кiя праб ле мы.

— Каб стаць iму на ма ду ля та рам, пiт ная 

ва да, зда бы тая з ар тэ зi ян скай свiд ра вi ны, 

пры не аб ход нас цi па вiн на прай сцi шэ раг 

та кiх спе цы фiч ных тэх на ла гiч ных апера-

цый, як абез жа лез ван не, па мяк чэн не, 

шмат сту пень ча тая фiль тра цыя. Чыс тыя, 

вiль гот ныя слi зiс тыя — гэ та пер шы бар'-

ер на шля ху вi ру са, — ад зна чае 

су раз моў нi ца.

ЧЫМ 
«ПАД КАР МIЦЬ» 

IМУ НI ТЭТ?
Моц на ша га «шчы та ад вi ру саў» на пра мую за ле жыць 

ад та го, што зна хо дзiц ца ў нас на та лер цы

СТАР. 6

Па па лi чкахПа па лi чках

Ужо 29-ы раз пра гу чаць 

у лi пе нi пры вi таль ныя акор ды 

мiж на род на га фес ты ва лю 

мас тац тваў «Сла вян скi ба зар 

у Вi цеб ску» — сё ле та ўпер шы ню 

вы ключ на пад ад кры тым 

не бам. З улi кам скла да най 

эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 

i за кры тас цi мно гiх гра нiц 

арг ка мi тэт вы му ша ны быў 

iс тот на пе ра гле дзець i ска ра цiць 

пра гра му, тым не менш па кi нуў шы 

ў шчыль ным му зыч ным гра фi ку 

са мыя цi ка выя, яск ра выя i лю бi мыя 

гле да ча мi па дзеi. Пра апош нiя 

зме ны ў афi шы i асаб лi вас цi 

сё лет ня га фо ру му на пя рэ дад нi 

яго ад крыц ця да ве да лi ся 

ка рэс пан дэн ты «Звяз ды». СТАР. 3

За пра шаль нiкЗа пра шаль нiк

ЛЕ ТА. ВI ЦЕБСК. 
ФЕС ТЫ ВАЛЬ

МЕТЭАЗАЛЕЖНАСЦЬ: 
РЭАЛЬНАСЦЬ 
АБО ФАНТАЗІЯ?

КУНШТАТ — 
ЗНІКЛЫ ГОРАД 
МАЙСТРОЎ6 8
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Па ча ла ся акрэ ды та цыя ўдзель нi каў i гас цей XXIX Мiж на род на га 
фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску». 

На здым ку: удзель нi ца фес ты ва лю Дзi я на АМЕЛЬ ЧАН КА.
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Вы ба ры-2020Вы ба ры-2020

ГОН КУ 
ПРА ЦЯГ НУЦЬ 

ПЯ ЦЁ РА
Цэнт раль ная вы бар чая ка мi сiя за рэ гiст ра ва ла кан ды да-

та мi ў прэ зi дэн ты Анд рэя Дзмiт ры е ва, Ган ну Ка на пац кую, 

Аляк санд ра Лу ка шэн ку, Свят ла ну Цi ха ноў скую i Сяр гея 

Чэ рач ня. Ме на вi та ў та кiм па рад ку проз вi шчы ўдзель нi-

каў сё лет няй вы бар чай кам па нii бу дуць раз ме шча ныя ў 

бю ле тэ нях для га ла са ван ня.

ЦВК ад мо вi ла ў рэ гiст ра цыi кан ды да ту ў прэ зi дэн ты Вiк та ру 

Ба ба ры ку на пад ста ве па ру шэн ня па тра ба ван ня Вы бар ча га 

ко дэк са ад нос на ўдзе лу за меж ных ар га нi за цый i гра ма дзян у 

вы бар чай кам па нii. Стар шы ня ЦВК Лi дзiя Яр мо шы на спа сла ла ся 

на звест кi Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю аб фак тах вы ка ры-

стан ня Вiк та рам Ба ба ры кам за меж най фi нан са вай да па мо гi ў 

iн та рэ сах вы бар чай кам па нii. Акра мя та го, на го дай для ад мо вы 

маг ла стаць не ад па вед насць па да дзе най дэк ла ра цыi аб да хо дах 

прэ тэн дэн та фак тыч ным да хо дам. На па ся джэн нi ЦВК пра гу ча ла 

iн фар ма цыя з ма тэ ры я лаў рас сле да ван ня, якое ад бы ва ец ца ў 

гэ ты час у ад но сi нах да Вiк та ра Ба ба ры кi.

Не ад па вед насць га да во га да хо ду жон кi прэ тэн дэн та, якi ўка-

за ны ў дэк ла ра цыi, фак тыч на му, а так са ма не да стат ко вая коль-

касць ве ры фi ка ва ных тэ ры та ры яль ны мi ка мi сi я мi под пi саў у 

пад трым ку вы лу чэн ня кан ды да там у прэ зi дэн ты ста лi на го дай 

для ад мо вы ў рэ гiст ра цыi Ва ле рыю Цап ка лу.

Алег Гай ду ке вiч, Юрый Ган цэ вiч, Юрый Гу ба рэ вiч, На тал ля 

Кi сель, Воль га Ка валь ко ва, Мi ка лай Каз лоў, Ула дзi мiр Ня пом-

ня шчых i Аляк сандр Та бо лiч, iнi цы я тыў ныя гру пы якiх ра ней 

так са ма бы лi за рэ гiст ра ва ныя, не па да ва лi да ку мен таў на рэ-

гiст ра цыю iх кан ды да та мi.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Не дзя ліць, 
а быць ра зам

Прэм' ер-мі ніст ры Бе ла ру сі і Ра сіі 
пра вя лі пе ра га во ры ў Маск ве 

аб су пра цоў ніц тве ў энер ге тыч най сфе ры
Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА ад зна чыў 

асаб лі вы ха рак тар бе ла рус ка-ра сій скіх ад но сін. «Пра мыя 

кан так ты і на цэ ле ная на кан крэт ныя да сяг нен ні ра бо та на 

ўра да вым уз роў ні ма юць у ця пе раш ніх умо вах прын цы-

по ва важ нае зна чэн не, — ска заў ён. — Но вы склад ура да 

за хоў вае на цэ ле насць на да сяг нен не ўза е ма вы гад ных 

ра шэн няў па ўсіх ак ту аль ных пы тан нях. Раз ліч ва ем, што 

са юз ніц кі ха рак тар на шых ад но сін да зво ліць зна хо дзіць 

кам пра мі сы па ўсіх ад чу валь ных для абодвух ба коў пы-

тан нях. На ват са мая праг ма тыч ная па зі цыя, на наш по-

гляд, па він на ўліч ваць не толь кі ім гнен ныя або ка рот ка-

тэр мі но выя ка мер цый ныя ін та рэ сы, але і ўвесь комп лекс 

ад но сін, які скла да ец ца га да мі і дзе ся ці год дзя мі».

Ва ўмо вах пан дэ міі, кры зіс ных з'яў у эка но мі ках уся го све ту, 

на дум ку кі раў ні ка бе ла рус ка га ўра да, «трэ ба не дзя ліць, а быць 

ра зам і ад гэ та га быць мац ней шы мі».

Ра ман Га лоў чан ка за пэў ніў, што, ня гле дзя чы на па дзен не 

та ва ра аба ро ту па між кра і на мі, Ра сій ская Фе дэ ра цыя за ста ец ца 

клю ча вым ганд лё вым парт нё рам Бе ла ру сі. «Мы па та ва ра аба-

ро це, па на шых раз лі ках, на 22 % за мі ну лы пе ры яд зні зі лі ся. 

Са праў ды, ра сій скі экс парт больш па цяр пеў, чым бе ла рус кі, гэ та 

звя за на ў асноў ным з вуг ле ва да род най тэ ма ты кай. Але, вя до ма, 

аб' ек тыў ная пры чы на гэ та му — не па гар шэн не ад но сін па між 

кра і на мі, не ней кія сіс тэм ныя праб ле мы. Гэ та знеш не эка на міч-

ная кан' юнк ту ра і шэ раг ін шых кры зі саў, якія на кла лі ся», — пра-

ка мен та ваў ён.

«Але ўсё ж нель га не ад зна чыць і не пры знаць той факт, што 

не менш ад чу валь ным мо ман там з'яў ля ец ца ўза ем на стра ча ная 

вы га да ад за ха ва ных бар' е раў, вы клю чэн няў і аб ме жа ван няў 

па до сту пе на ўнут ра ныя рын кі, — да даў бе ла рус кі прэм' ер. — 

Мы з гэ тым зма га ем ся і на двух ба ко вай асно ве, і ў рам ках 

еўра зій скай ін тэ гра цыі. Тым не менш та кія фак ты пра цяг ва юць 

за ста вац ца».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Япон ская вяр ба Япон ская вяр ба 
кра суе пад Го ме лемкра суе пад Го ме лем
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