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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.06.2017 г.
Долар ЗША    1,8874
Еўра 2,1065
Рас. руб. 0,0326
Укр. грыўня 0,0725

ЦЫТАТА ДНЯ

Іры на НАР КЕ ВІЧ, 
на мес нік мі ніст ра 
ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«Ад на з на шых за дач — спы ніць 
ня доб ра сум лен ную прак ты ку 
асоб ных ганд лё вых се так. Трэ ба 
вяр нуц ца да ўза е ма вы гад на га 
су пра цоў ніц тва і не па ру шаць 
за кон. І вы клю чыць так 
зва ныя пла ты за пры лаў кі, 
тэс ці ра ван не, не аб грун та ва ныя 
зніж кі і бо ну сы. Апош нім 
ча сам ідзе тэн дэн цыя рос ту 
так зва ных сет ка вых іг ра коў. 
Ка лі ў 2015 го дзе топ-10 
у харч та ва рах зай ма лі ка ля 
30%, то ў 2016-м — ужо 40%. 
Мы ба чым, што на ме ціў ся 
дыс ба ланс у лан цуж ку «вы-
твор ца—ган даль—кан чат ко-
вы спа жы вец», та му ў но вых 
па праў ках у За кон «Аб ганд лі» 
пра ду гле джа ны без бар' ер ны 
ўва ход на ры нак роз ні цы для 
ўсіх. Да тых, хто вы бу доў вае 
ад но сі ны з контр аген та мі 
толь кі з па зі цыі рын ка вай 
сі лы, бу дуць пры ня ты 
аб ме жа валь ныя ме ры».

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Міль ён 
бра зіль скіх 
пра тэ стан таў 

вый шлі на марш
Больш за міль ён бра зіль-

скіх пра тэ стан таў са бра лі-

ся ў го ра дзе Сан-Паў лу на 

што га до вы марш у сла ву 

Ісу са Хрыс та. Як рас па вёў 

адзін з удзель ні каў, маш таб 

па дзеі па каз вае, што «Сан-

Паў лу на ле жыць Ісу су», і 

на род Бра зі ліі лю біць яго. 

Ар га ні за та ры за яў ля юць, 

што мэ та мар шу — са браць 

ра зам усіх пра тэ стан таў пе-

ра важ на ка та ліц кай Бра зі ліі. 

Упер шы ню та кі марш прай-

шоў у 1993-м, і з та го ча су 

ма ні фес та цыі пра вод зяц ца 

што год.

Лі дар ІД за бі ты 
ра сій скай ра ке тай

Лі дар «Іс лам скай дзяр жа вы» Абу Бакр аль-Баг-
да дзі за гі нуў 28 мая ў вы ні ку авія ўда ру ВКС Ра сіі па 
па зі цы ях ба е ві коў у ра ё не Ра кі, аб' яві ла ра сій скае 

Мі на ба ро ны. У ве дам стве ад зна чы лі, што гэ тая ін фар ма цыя за раз пра вя ра ец-
ца. Ста ла вя до ма таксама, што ка ман дзі ры ІД пе ра нес лі штаб-ква тэ ру гру поў кі 
з Ра кі ў го рад Эль-Ме я дзін у пра він цыі Дэйр-эз-Зор.

ЗША да мо ві лі ся пра даць Ка та ру 
зні шчаль ні кі F-15 на 12 млрд до ла раў

Мі ністр аба ро ны ЗША Джэймс Мэ ціс кан чат ко ва ўзгад ніў здзел ку са сва ім ка-
ле гам з Ка та ра на су стрэ чы ў Ва шынг то не. У Ка та ры зна хо дзіц ца най буй ней шая 
аме ры кан ская па вет ра ная ба за на Бліз кім Ус хо дзе, на якой раз ме шча на ка ля 
10 ты сяч вай скоў цаў. Мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША ня даў на па хва лі ла ўрад гэ тай 
кра і ны за пры хіль насць да ўма ца ван ня рэ гі я наль най бяс пе кі, што ідзе на су пе рак 
з за ява мі Трам па. Да рэ чы, у кан цы мая ЗША за клю чы лі здзел ку аб па стаў ках 
зброі ў Са удаў скую Ара вію на 110 млрд до ла раў.

Грэ кі ад су ну лі дэ фолт
Грэ цыя па збег не ў лі пе ні дэ фол ту па аба вя за цель-

ствах — еў ра пей скія крэ ды то ры ўзгад ні лі вы дзя лен не 
ёй €8,5 млрд. За ад-
тэр мі ноў ку па вы пла-
тах Афі ны за пла ці лі 
не па пу ляр ны мі рэ фор ма мі, з-за якіх ты ся чы збяд-
не лых грэ каў вый шлі на ву лі цы. Пры гэ тым ЕЦБ 
па-ра ней ша му не збі ра ец ца ўклю чаць грэ час кія 
аб лі га цыі ў пра гра му коль кас на га змяк чэн ня, што 
мо жа аб ця жа рыць да лей шае ска ра чэн не доў гу.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ан та нi на Паў лаў на 

АЎ РЭЙ ЦЭ ВIЧ 

з Ма ла дзеч на па ча ла 

вы пiс ваць «Звяз ду» 

пас ля та го, як пай шла 

на пен сiю, ка ля 15 га доў 

та му. Да гэ та га ўвесь час 

бра ла па чы таць га зе ту 

ў бiб лi я тэ цы за во да, 

на якiм пра пра ца ва ла 

ўсё жыц цё.

— Я i за раз больш за ўсё 

люб лю чы таць ар ты ку лы з апо-

ве дам пра прад пры ем ствы. Нi бы та зноў аку на ю ся ў тое ра-

бо чае жыц цё, чую гу дзен не ма то раў... Цi ка ва да ве дац ца, якiя 

ця пер зно сi ны ма юць кi раў нi кi з пад на ча ле ны мi, як ар га нi зоў-

ва юць пра цу i воль ны час, што но вае вы пус ка юць. Люб лю па-
чы таць i аб па дзе ях у роз ных пунк тах Бе ла ру сi. Аказ ва ец ца, 
не трэ ба на ват за мя жу вы яз джаць: у нас тут столь кi ўся го 
цi ка ва га ад бы ва ец ца!

Але ўсё гэ та чы тан не для ду шы, чым я зай ма ю ся ў воль ны 
час, а ле там яго не так i шмат. Са мы мi ка рыс ны мi для ся бе 

лi чу ста рон кi з гас па дар чы мi па ра да мi: iх збi раю ў асоб ную 

па пку, а по тым «экс пе ры мен тую» на ага ро дзе. У цёп лы се зон 

ха це ла ся б, каб та кiх тэм бы ло больш. А на огул, заў сё ды чы-

таю ўсё ад пер шай да апош няй ста рон кi, на ват кур сы ва лют i 

пра гноз на двор'я.

Ха чу ска заць вя лi кi дзя куй усiм ра бот нi кам га зе ты за тое, 

што яны з па ва гай ста вяц ца да свай го чы та ча, улiч ва юць iн та-

рэ сы i мо ла дзi, i па жы лых лю дзей. Мно гае з пра чы та на га я по-

тым аб мяр коў ваю са сва i мi су сед ка мi або зна ё мы мi. Усе ця пер 

ве да юць, што ка лi су стрэ нуць мя не ў аў то бу се, мо гуць сме ла 

да мя не па ды хо дзiць: тэ мы для раз мо вы заў сё ды зной дуц ца!

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

У за каз ні ку «Вы га на шчан скі» 
па ды хо дзіць да за вяр шэн ня гнез да вы 
се зон пту шак, якія ад но сяц ца 
да ся мей ства са ві ных. Да рос лыя 
птуш кі вы ка на лі сваё спрад веч нае 

на ка на ван не — вы ве лі і вы кар мі лі 
па том ства. Пту ша ня ты пу га ча, ку га каў кі 
ба ра да тай, даў га хвос тай і шэ рай, 
ву шас тай са вы па кі ну лі свае гнёз ды і, 
ка лі мож на так ска заць, ста лі на кры ло. 

А ў Аляк санд ра ІВА НО ВА — спе цы я ліс та 
гэ та га за каз ні ка, жы ха ра па сёл ка 
Це ля ха ны, зза ду за стаў ся яшчэ адзін 
плён ны, на сы ча ны роз ны мі 
вы пад ка мі час каль ца ван ня.

ЭК СТРЫМ ЭК СТРЫМ 
ПАД ПАД 
ЦЕ ЛЯ ХА НА МІЦЕ ЛЯ ХА НА МІ

СТАР. 3

Ка бі нет ды рэк та ра сталічнай 
гім на зіі №23 з бе ла рус кай 
мо вай на ву чан ня на поў не ны 
во да рам пі во няў. До ма 
тры маць жы выя квет кі Іры на 
ПА СЮ КЕ ВІЧ не мо жа, бо іх 
тут жа... з'я дае кот. Та му не 
дзіў на, што яе ка бі нет 
на гад вае аран жа рэю. По бач 
з вы са ка род ны мі ар хі дэ ямі 
ды ін шы мі эк за тыч ны мі 
квет ка мі ў ва зо нах сціп лы 
бу кет пі во няў зай мае 
па чэс нае мес ца. Бо пры вез ла 
яго Іры на Ле а ні даў на 
з баць коў ска га до му.

Пра куст бэ зу, 
воб раз Яд ві сі і сны

— Вель мі люб лю квет кі з да маш ня-
га ага ро да. Яны ма юць моц ную энер-
ге ты ку. Асаб лі ва, ка лі мне іх до рыць 

мой баць ка. На дзень на ра джэн ня ён 

заў сё ды ра дуе мя не бэ зам. Год на год 
не пры хо дзіц ца, бы вае так, што бэз 
ад цві тае. І та ды та та так доў га су муе, 
вы шук вае, дзе ж мож на знай сці хоць 
адзін куст з поз нім бэ зам. І зна хо дзіць. 
А я заў сё ды ча каю. Еду на дзень на-
ра джэн ня ў род ную вёс ку і ча каю, што 
та та па до рыць мне ме на ві та бэз. Гэ-
та та кая пры ем ная прад ка заль насць. 
І мне вель мі страш на ўя віць, што на-
ды дзе час і гэ та га не бу дзе.

Я скон чы ла звы чай ную вяс ко вую 
бе ла рус ка моў ную шко лу. Спа чат ку 
ма ры ла стаць на стаў ні цай па чат ко вых 
кла саў. Па куль не тра пі ла на ўро кі бе ла-
рус кай мо вы і лі та ра ту ры да Але ны Мі-
ка ла еў ны... На стаў ні ца мне на гад ва ла 
Яд ві сю з тры ло гіі «На ро ста нях» Яку ба 
Ко ла са. Яна ства ра ла ма гіч ную ат мас-
фе ру на сва іх за ня тках. Та ды я зра зу ме-
ла, што так са ма па він на быць на стаў-
ні цай бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры. 
Мне вель мі ха це ла ся быць па доб най 
да Але ны Мі ка ла еў ны.

Яшчэ Чэ хаў ка заў, што столь кі ра-
зоў ты ча ла век, коль кі моў ве да еш. 
Ра зам з тым я цвёр да пе ра ка на на, 
што кож ны па ві нен аба вяз ко ва ве-
даць сваю род ную мо ву, бо гэ та на-
шы ка ра ні. Ка лі ву чы ла ся ў пе да га-
гіч ным уні вер сі тэ це, бы ла ця жар ная. 
Ма быць, гэ та ад бі ла ся на ўспры няц-
ці бе ла рус кай мо вы ма ім сы нам. Ён 
лёг ка пе ра хо дзіць на яе. І мя не гэ та 
вель мі це шыць. У што дзён ным жыц-
ці я раз маў ляю на дзвюх мо вах. Усё 
за ле жыць ад сі ту а цыі. Са свяк роўю, 
на прык лад, кан так тую вы ключ на па-
бе ла рус ку, яна так лепш ра зу мее.

На якой мо ве мне сняц ца сны? 
Я сплю да во лі моц на. Мне аль бо ні чо га 
не сніц ца, аль бо блі жэй да ней ка га ме-
ра пры ем ства па чы наю блу каць па гім-
на зіі (усмі ха ец ца). На ту ра та кая ў мя не: 
хва ля вац ца, увесь час ду маць, ана лі за-
ваць, ста рац ца прад ба чыць на ват тое, 
што не маг чы ма. Каб у сне 
раз маў ля ла, не па мя таю.

Cустрэча без аб ца саўCустрэча без аб ца саў  

Іры на ПА СЮ КЕ ВІЧ: «Трэ ба час цей ка заць бліз кім, 
што мы іх лю бім»

Я зноў вы бi раю «Звяз ду»Я зноў вы бi раю «Звяз ду»  

«Заў сё ды — ад пер шай 
да апош няй ста рон кi»
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КОРАТКАПАДРАБЯЗНАСЦІ
Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Аляк сандр Лу ка шэн-
ка па він ша ваў Стар шы ню 
Кі тай скай На род най Рэс-
пуб лі кі Сі Цзінь пі на з днём 
на ра джэн ня, па ве да мі лі ў 
прэс-служ бе бе ла рус ка га 
лі да ра. «Удзяч ны, што лёс 
пра да ста віў маг чы масць 
мець та ко га сяб ра, які шчы-
ра і з не пры ха ва най сім па-
ты яй ста віц ца да Бе ла ру сі. 
На ша аса біс тая друж ба і 
друж ба на шых кра ін моц-
ная і «ўсе па год ная», — га-
во рыц ца ў він ша ван ні.

Ге на самб лея пры ня ла 
ра шэн не аб ства рэн ні ў 
ААН Контр тэ ра рыс тыч-
на га ўпраў лен ня на ча ле 
з на мес ні кам Ге не раль-
на га сак ра та ра.

З цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня па рус кай мо ве 
вы да лі лі 20 абі ту ры ен таў, 
якія спра ба ва лі вы ка рыс-
таць ма біль ныя тэ ле фо ны, 
што, як і ін шыя ўстрой ствы 
су вя зі, а так са ма шпар гал-
кі, за ба ро не ны.

Свя та ка зах скай куль-
ту ры «Стэ па выя на пе вы» 
ўпер шы ню прой дзе ў 
Мін ску сён ня, 17 чэр ве-
ня, на тэ ры то рыі Верх ня-
га го ра да.

«ЛЮ ДЗІ 
ТУТ ЖЫ ВУЦЬ 
НАР МАЛЬ НА»
Кі раў нік дзяр жа вы па бы ваў у па цяр пе лым 
ад Чар но быль скай ка та стро фы ра ё не

Сё ле та Прэ зі дэнт на вед вае Го мель шчы ну ўжо да лё ка 
не ўпер шы ню. Бы ла па езд ка ў Рэ чы цу, паз ней — су стрэ ча 
з Пят ром Па ра шэн кам, Прэ зі дэн там Укра і ны, у вёс цы 
Ляс ка ві чы Пет ры каў ска га ра ё на. Ра ней Го мель ская 
воб ласць бы ла ці не са мым праб лем ным рэ гі ё нам 
кра і ны, бо яна больш за ін шыя па цяр пе ла ад ава рыі 
на Чар но быль скай АЭС. Пад час уча раш няй ра бо чай 
па езд кі ў Го мель скую воб ласць — у пры ват нас ці, 
у Хой ніц кі ра ён — кі раў нік дзяр жа вы змог на свае во чы 
ўба чыць, як раз ві ва юц ца тэ ры то рыі, якія за кра ну ла 
ра ды я цыя.
У Хой ніц кім ра ё не Аляксандр Лукашэнка на ве даў 
пча ла па се ку і ка ня фер му. Акра мя гэ та га, па бы ваў 
у ад ной з ад се ле ных вё сак.

АБ ГРУН ТА ВА НЫ АП ТЫ МІЗМ
Пра жыц цё ў так зва ных чар но быль скіх ра ё нах шмат мож на 

ка заць, шмат пі саць. Але га лоў нае — яны жы вуць. Па лі за ся ва юц-

ца, рас туць ля сы, а ў Хой ніц кім ра ё не, акра мя гэ та га, раз ві ва ец ца 

ко не га доў ля, пра цуе экс пе ры мен таль ная пча ла па се ка. Ня хай ёсць 

вёс кі, з якіх пас ля ка та стро фы на ЧА ЭС ад ся лі лі жы ха роў, — дзе 

да мы з за бі ты мі шы фе рам вок на мі, з ага ро да мі, на якіх вы рас ужо 

не хмыз няк — са праўд ны лес... Але жыц цё ідзе.

Ула дзі мір Двор нік, стар шы ня Го мель ска га абл вы кан ка ма, не-

здар ма пад час дак ла да Прэ зі дэн ту звяр нуў ува гу, што ўла ды рэ-

гі ё на імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць усе маг чы мас ці, якія да зва ля юць 

атрым лі ваць на гас па дар ках, прад пры ем ствах воб лас ці чыс тую 

пра дук цыю. Ап ты міс тыч ны факт, агу ча ны гу бер на та рам: за пя ці-

год ку ўсе чар но быль скія ра ё ны воб лас ці пай шлі ў плюс, па рос це 

вы твор час ці іх па каз чы кі на ват пе ра вы ша юць ад па вед ныя ліч бы 

«зда ро вых» ра ё наў воб лас ці.

Чар но быль ская ка та стро фа зда ры ла ся 31 год та му, і, без умоў-

на, пра поў нае пе ра адо лен не на ступ стваў ка заць ра на — па трэб ны 

ты ся ча год дзі. Але мы жы вём за раз на той зям лі, якая ў нас ёсць. 

Та му нель га яе за кід ваць. Муд расць за клю ча ец ца ў тым, каб са-

браць з гэ тай зям лі ўра джай, які не пры чы ніць шко ды ні лю дзям, 

ні жы вё лам. Над гэ тым пра цу юць ву чо ныя, і за га ды, якія прай-

шлі з мо ман ту ава рыі, на Го мель шчы не змаг лі змен шыць пе ра ход 

ра ды я цыі з гле бы ў сель ска гас па дар чую пра дук цыю ў 20 ра зоў. 

У вы ні ку Го мель шчы на вы раб ляе цал кам бяс печ ныя пра дук ты, якія 

спа жы ва юц ца і ў нас, і за мя жой.

РА ШЭН НІ ПРЫ НЯ ЛІ ПРА ВІЛЬ НЫЯ
Пад час па езд кі ў Го мель скі рэ гі ён кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў на 

пы тан ні жур на ліс таў. Ка мен ту ю чы, што мож на лі чыць га лоў ны мі 

да сяг нен ня мі поўд ня кра і ны, кі раў нік дзяр жа вы за явіў:

— Са мае га лоў нае, што тут нар маль на жы вуць лю дзі. Мін ча нам 

трэ ба прос та па бы ваць у гэ тых на се ле ных пунк тах: у На роў лі, Бра гі-

не, Хой ні ках, Вет цы, Ло е ве... Вы па ба чы це не апі саль ную пры га жосць 

гэ тых мяс цін. Дру гое, што вы па ба чы це — мне гу бер на тар пры во дзіў 

да ныя — на ра джаль насць тут вы шэй, чым у ас тат ніх рэ гі ё нах Бе ла ру-

сі. Ча мусь ці лю дзі тут на ра джа юць больш, чым там. Гэ та най вя лік шае 

да сяг нен не, гэ та баль зам на сэр ца. Гэ та са мае га лоў нае, та му што ў 

тыя да лё кія ча сы, ка лі я на дру гім го дзе свай го прэ зі дэнц тва пры ехаў 

сю ды, лю дзі бы лі за пу жа ныя, мно гія на гэ тым ра бі лі па лі ты ку. Гэ тых 

па лі ты каў ужо даў но ня ма — яны ся дзяць за мя жой... 

Яны з'е ха лі, а лю дзі за ста лі ся жыць. СТАР. 2

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў ра бот ні каў ахо вы зда роўя 

з пра фе сій ным свя там — Днём ме ды цын скіх 

ра бот ні каў.

«Бе ла рус кая ахо ва зда роўя сён ня 

да сяг ну ла знач ных пос пе хаў у пра фі лак ты цы 

і ды яг нос ты цы за хвор ван няў, ля чэн ні 

па цы ен таў, а так са ма па зі тыў най ды на мі кі 

асноў ных дэ ма гра фіч ных пра цэ саў, — 

га во рыц ца ў він ша ван ні. — Мно гія 

па каз чы кі, якія ха рак та ры зу юць ра бо ту 

га лі ны, за ста юц ца най леп шы мі ся род кра ін 

све ту. Ай чын ная ме ды цы на ары ен та ва на на 

іна ва цый нае раз віц цё».

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў пе ра ка на насць, 

што ў Год на ву кі, які аб' яў ле ны ў Бе ла ру сі, 

за ло гам пос пе ху сіс тэ мы ахо вы зда роўя ста не 

ак тыў ная ін тэ гра цыя ўні каль ных на ву ко вых 

да сле да ван няў у прак ты ку.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, слоў па дзя кі за 

са ма ад да ную пра цу за слу гоў ва юць ву чо ныя, 

ура чы, ся рэд ні і ма лод шы ме ды цын скі 

пер са нал, спе цы я ліс ты су меж ных пра фе сій, 

ад якіх за ле жыць за ха ван не зда роўя і якасць 

жыц ця лю дзей.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа даў усім 

моц на га зда роўя, шчас ця і пос пе хаў у 

вы са ка род най і ад каз най пра цы.

АРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — У БУ ДУ ЧАЕАРЫ ЕН ТА ЦЫЯ — У БУ ДУ ЧАЕ
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