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Аляк сей БАГ ДА НАЎ, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня 
знеш не эка на міч най дзей нас ці 
Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня:

«Бе ла рус кую 
сель гас пра дук цыю 
ў 2017 го дзе экс пар та ва лі 
ў 68 кра ін. Ся род іх — 
17 но вых рын каў: Бах рэйн, 
Ін да не зія, Емен, Ма лай зія, 
Ман го лія, Не пал, Но вая 
Зе лан дыя, Аў стрыя, Фін лян дыя 
і ін шыя. На прык лад, у Ка тар 
за 11 ме ся цаў 2017 го да бы ло 
па стаў ле на сель гас пра дук цыі 
на су му $9,2 млн, у Ман го лію — 
на $4 млн, Аман — $2,3 млн, 
Сі рыю — $1,5 млн, Егі пет — 
больш за $300 ты сяч. 
Па вод ле апе ра тыў ных да ных, 
ар га ні за цы я мі Мін сель гас хар ча 
за 2017 год экс пар та ва на 
пра дук цыі на $2,4 млрд, што 
на 4,6 % больш за ўзро вень 
го да 2016-га. Ка лі ка заць 
аб па стаў ках сель гас пра дук цыі 
ўсіх іг ра коў рын ка, праг на зу ем, 
што ліч бы па экс пар це 
скла дуць ка ля $5 млрд».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 17.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9953
Еўра 2,4414
Рас. руб. 0,0353
Укр. грыўня 0,0697
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

СТАР. 5

Унікальны 
скульптар... 
па бетоне
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Барацьба 
з інсультам
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«Звяздоўская» 
кватэра

КА ЛІ 
ГА РАЦЬ 
ГА РА ЖЫ
Ста рая ка на па 

і ка ніст ра з бен зі нам 
по бач не ўжы ва юц ца

Шмат хто па го дзіц ца з тым, 
што га раж у нас 
вы ка рыс тоў ва ец ца не толь кі як 
мес ца 
для па ста ян на га раз мя шчэн ня 
і ра мон ту аў та ма бі ля, 
але і ў якас ці «га на ро вай ссыл кі» 
для буй на га ба рыт ных рэ чаў, 
якім з роз ных пры чын 
не знай шло ся мес ца ў до ме. 
Гэ та, як пра ві ла, ста рая мэб ля. 
Мес ца ў га ра жы ха пае, але ў та кіх 
рэ чаў ёсць вель мі не бяс печ ны 
су сед — па лі ва і зма зач ныя 
ма тэ ры я лы. З-за гэ та га на ват 
не вя лі кая іск ра мо жа пры вес ці 
да іс тот на га па жа ру.
Але за сце раг чы ся 
ад та кіх па дзей мож на 
да во лі лёг ка. Як? 
Аб гэ тым ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас ка за ла афі цый ны 
прад стаў нік Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а цы ях 
па Мін скай воб лас ці 
Анас та сія 
ШВАЙ БО ВІЧ. СТАР. 4

Ме на ві та гэ ты мі мер ка ван ня мі 

мы кі ра ва лі ся, ар га ні за ваў шы 

ў рэ дак цыі «Звяз ды» круг лы 

стол пад наз вай «1918-ы 

для на шай дзяр жаў нас ці: 

на быт кі і стра ты». 

Удзел у аб мер ка ван ні 
гэ тай тэ мы пры ня лі 
Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ, 
ака дэ мік-сак ра тар 
Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных 
на вук і мас тац тваў НАН 
Бе ла ру сі, док тар гіс та рыч ных 
на вук, Ігар МАР ЗА ЛЮК, 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

па аду ка цыі, куль ту ры 

і на ву цы Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду, член-карэспандэнт 

НАН Беларусі, доктар 

гіс та рыч ных на вук, Мі ха іл 
КАС ЦЮК, ака дэ мік, док тар 
гіс та рыч ных на вук, Вя ча слаў 
ДА НІ ЛО ВІЧ, ды рэк тар 
Ін сты ту та гіс то рыі НАН, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 
Сяр гей ТРАЦ ЦЯК, за гад чык 
ад дзе ла на вей шай гіс то рыі 
Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі 
НАН, кан ды дат гіс та рыч ных 
на вук, Ва лян цін МА ЗЕЦ, 
кан ды дат гіс та рыч ных 
на вук, Ры гор КАС ТУ СЁЎ, 
стар шы ня БНФ 
«Ад ра джэн не».

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

1918-ы: набыткі і страты

СТАР. 8-10

Учо ра Мін скі трак тар ны за вод ад свят ка ваў га да ві ну 
пра мыс ло ва га ту рыз му, які ак тыў на раз ві ва юць на прад пры ем стве. 
Гэ тым ра зам у якас ці ту рыс таў вы сту пі лі ста ліч ныя школь ні кі. 

Акра мя ці ка вай эк скур сіі па за вод зе, яны змаг лі паў дзель ні чаць 
у зай маль най гуль ні, дзе пра па ноў ва ец ца пры ма ца ваць дэ та лі 
да са праўд на га трак та ра.
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Сто га доў таму на на шай зям лі ад бы ва лі ся над звы чай 
ці ка выя, у мно гім не ад на знач ныя і ня рэд ка 
лё са вы значаль ныя для на ша га на ро да па дзеі. Бе ла рус кі 
край быў зня сі ле ны вай ной, уз бу джа ны рэ ва лю цый ны мі 
па дзея мі. Што ад бы ва ла ся ў той час, які мі ідэа ла мі жы лі 
лю дзі, якія, ба дай, упер шы ню ў гіс то рыі ўсвя до мі лі ся бе 
ме на ві та бе ла ру са мі? Ці га то выя бы лі мы да гэ та га вя лі ка га 
па да рун ка су свет на га лё су — маг чы мас ці за явіць сваё 
пра ва на бу даў ніц тва сва ёй дзяр жа вы? У якіх фор мах мы 
спра ба ва лі гэ та пра ва рэа лі за ваць, і што з гэ та га атры ма ла ся? 
Сто га доў — ме на ві та той пе ры яд, ка лі гіс то рыя ста но віц ца 
гіс то ры яй, ка лі мож на, ад кі нуў шы эмо цыі, з да ле чы ні ін ша га 
ста год дзя і на ват ты ся ча год дзя аб' ек тыў на раз ва жаць пра 

па дзеі, ужо бяс спрэч на па зна ча ныя мі ну лым ча сам.


