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Най ста рэй шая жы хар ка пла не ты пе ра сяг ну ла 
мяс цо вы рэ корд даў га лец ця

Япон цы Ка нэ Та на ка, якую ўнес лі 

ў Кні гу рэ кор даў Гі не са як са ма га па-

жы ло га жы ха ра пла не ты, споў ні ла ся 

117 га доў і 260 дзён, па ве да міў тэ ле-

ка нал NHK. Гэ та ўсе япон скі рэ корд 

даў га лец ця, які ўста на ві ла па мер лая 

ў па за мі ну лым го дзе На бі Та дзі ма. 

Ка нэ Та на ка на ра дзі ла ся 2 сту дзе ня 1903-га. Яна лю біць ша ка лад і 

га зі ра ва ныя на поі і раз ліч вае да жыць да 120 га доў. Па вод ле апош ніх 

да дзе ных, ця пер у Япо ніі больш за 80 ты сяч ча ла век, якія пра жы лі 

больш чым сто га доў, 88 пра цэн таў з іх — жан чы ны. Пры гэ тым у 

1963-м у Кра і не ўзы хо дзя ча га сон ца бы ло ўся го 153 ча ла ве кі, якія 

пе ра сяг ну лі сто га доў, але ўжо ў 1981-м іх коль касць да сяг ну ла ты-

ся чы, а ў 1998-м — пе ра вы сі ла дзе сяць ты сяч. 

Гер ма нія за ле зе ў даў гі
Най буй ней шая эка но мі ка Еў ро пы — 

Гер ма нія — кан чат ко ва ад мо віц ца ад 

па лі ты кі «чор на га ну ля» і рэ корд на за-

ле зе ў даў гі. Аб пла нах мі ніст ра фі нан-

саў кра і ны Ола фа Шольца па ве да мі ла 

Reuters. Ад зна ча ец ца, што ў 2021 го дзе 

Бер лін мае на мер за няць 100 міль яр даў 

еў ра і на кі руе іх на ба раць бу з на ступ-

ства мі пан дэ міі ка ра на ві ру са. Та кім 

чы нам, ра ней шыя на ме ры па вы пус ку 

дзяр жаў ных аб лі га цый на 80 міль яр-

даў еў ра на пра ця гу го да па вя лі ча ны 

на чвэрць. Ня мец кая эка но мі ка пе ра-

жы вае най мац ней шы спад з 1970-х га-

доў: у дру гім квар та ле яна ска ра ці ла ся 

на 10,1 пра цэн та ў па раў на нні з пе ры я дам са сту дзе ня па са ка вік. Урад 

вы му ша ны за пус каць маш таб ныя пра гра мы пад трым кі, на кі ра ва ныя 

га лоў ным чы нам на вы пла ту суб сі дый кам па ні ям з аба вя за цель ствам 

за ха ван ня за ня тас ці. Рэа лі за цыя пла на па на рошч ван ню дзяр жаў ных 

па зы чан няў бу дзе азна чаць ад мо ву ад па лі ты кі «чор на га ну ля», якая 

прак ты ка ва ла ся на пра ця гу боль шай част цы апош ня га дзе ся ці год дзя. 

Яна мае на ўва зе ад мо ву ад вы пус ку но ва га дзярж доў гу і імк нен не да 

за ха ван ня пра фі цыт на га бюд жэ ту, у якім вы дат кі фі нан су юц ца за кошт 

да хо даў, у тым лі ку за кошт па дат каў.

Із ра іль пер шы ў све це ўвёў паў тор ны ка ран цін
Поў ны ка ран цін з-за па гро зы 

рас паў сюдж ван ня ка ра на ві рус най 

ін фек цыі паў тор на аб ве шча ны ў Із-

ра і лі. Лак даўн бу дзе доў жыц ца тры 

тыд ні і дзей ні чаць у тым лі ку пад час 

во сень скіх яў рэй скіх свя таў, па ве-

да мі ла РІА «На ві ны». Ад зна ча ец ца, 

што ўве дзе ны аб ме жа ван ні на пе-

ра мя шчэн не: гра ма дзя нам за ба ро-

не на ад да ля цца ад до ма больш чым на 1000 мет раў. Пе ра вы шаць 

ад лег ласць мож на толь кі іду чы на ра бо ту, па пра дук ты і ле кі, та ва ры 

пер шай не аб ход нас ці. Уваж лі вай пры чы най вы ха ду з до му з'яў ля-

ец ца так са ма ўдзел у роз ных рэ лі гій ных цы ры мо ні ях і аб ра дах. Пры 

гэ тым за ба ро не на ха дзіць у гос ці, ад па чы ваць на пля жах, збі рац ца 

кам па ні я мі больш за 10 ча ла век у за кры тых па мяш кан нях і больш за 

20 ча ла век на ад кры тых пра сто рах. Штраф за ад сут насць мас кі скла дае 

500 ше ке лей (ка ля 146 до ла раў). Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра 

кра і ны Бінь я мі на Не тань я ху, у Із ра і лі коль касць тых, хто за хва рэў на 

ка ра на ві рус, рас це ў геа мет рыч най пра грэ сіі. Ён ад зна чыў, што на ват 

пас ля пры няц ця ўсіх не аб ход ных мер (да дан ня баль ніч ных лож каў, 

апа ра таў ШВЛ і па ве лі чэн ня коль кас ці ўра чоў) бры га ды не спраў ля юц-

 ца з рос там коль кас ці за хва рэ лых.
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• Тра ды цый ная ра бо чая 
су стрэ ча стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі На тал лі Ка ча на-
вай з кі раў ні ка мі ўста ноў 
ахо вы зда роўя Мін ска ад-
бы ла ся ўчора ў Бел МА ПА.

• У бу дын ку дзі ця ча га 
сад ка аг ра га рад ка Ста ры 
Свер жань аб ва лі лі ся па-
ра пет і част ка знад вор най 
сця ны. У вы ні ку зда рэн ня 
ні хто не па цяр пеў.

• Рэс пуб лі кан скі турз лёт 
сту дэн таў прой дзе з 25 па 
27 ве рас ня ў вёс цы Жор наў-
ка Бя рэ зін ска га ра ё на.

• Авія кам па нія «Бел-
авія» з 20 ве рас ня па вя-
лі чыць час та ту рэй саў з 
Мін ска ў Ерэ ван. За раз 
авія кам па нія вы кон вае 
рэй сы ў Ерэ ван што дня. 
Да дат ко выя рэй сы бу дуць 
вы кон вац ца па се ра дах 
і ня дзе лях.

КОРАТКА

27,5 
млн 

ахоўных масак 
складаюць 
дадатковыя 
запасы ў сістэмах 
«Фармацыя» і 
«Белмедтэхніка». 
У арганізацыях 
аховы здароўя 
краіны маецца ў 
наяўнасці 6 млн 
медыцынскіх масак, 
1,1 млн 
рэспіратараў, 
542,8 тыс. касцюмаў 
для персаналу, 
92,3 тыс. 
супрацьчумных 
касцюмаў, 15,8 млн 
пар пальчатак, 
206,6 тыс. ахоўных 
акуляраў. Створаны 
запас сродкаў 
індывідуальнай 
аховы дазваляе 
забяспечыць 
бесперапынны 
рэжым працы 
арганізацый аховы 
здароўя на працягу 
больш як 30 дзён. 
Такія ж аб'ёмы 
сродкаў аховы 
плануецца мець у 
наяўнасці на працягу 
ўсяго эпідсезона, 
паведамляе 
прэс-служба 
Міністэрства аховы 
здароўя.

БЕЛАРУСКІ 
ПАНТЭОН

ПАМІЖ ХВАЛЯМІ 
ПАНДЭМІІ
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

Заставайцеся з намі — будзе цікава!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

СТАР. 6

Каб ад чуць, чым organіc food ад роз ні ва ец ца ад звык лых для су час на га га ра джа ні на 
пра дук таў, да стат ко ва па каш та ваць па мі до ры ў Са ві чах і па раў наць іх з та ма та мі 
з гі пер мар ке та.
Ка лі з «агу роч най ста лі цай» Бе ла ру сі ўсё прос та і яс на — ні хто не мо жа аспрэ чыць гэ тае 
вы со кае зван не Аль шан, то са ста лі цай 
«па мі дор най» не ўсё так ад на знач на. 
У апош ні час так на зы ва юць га ра док Іўе 
на Гро дзен шчы не. Але яшчэ га доў 10—15 
та му «па мі дор най ста лі цай» на шай кра і ны 
бы ла вёс ка Са ві чы Ба ра на віц ка га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці. Ту ды мы і на ве да лі ся, 
каб да ве дац ца пра сак рэ ты мяс цо ва га 
агрод ніц тва.

АБ ЗБЫ ЦЕ 
І ПА СТА ЯН НЫХ КЛІ ЕН ТАХ

Зрэш ты, на Брэст чы не гэ ты на се ле ны пункт і сён-

ня на зы ва юць ме на ві та так, хоць за апош нія га ды і 

жы ха роў у Са ві чах ста ла менш, і аб' ёмы вы твор час ці 

та ма таў, ад па вед на, зу сім не тыя.

— У 90-я ў се зон і фу ры ў Са ві чах за гру жа лі-

ся па мі до ра мі, і гру за выя так сі з на шай вёс кі 

на Ка ма роў ку ха дзі лі, — пры гад ва юць 

ту тэй шыя лю дзі.

Пункт на кар цеПункт на кар це

ПА МІ ДОР НЫ КРАЙ
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СТАР. 3
Вік тар Саф' я на віч ПРА ВАЛЬ СКІ, 

адзін са ста ра жы лаў вёс кі Са ві чы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка яшчэ раз па цвер дзіў сваё па тра ба-

ван не па ска ра чэн ні жыл лё ва га бу даў ніц тва ў Мін ску, каб не 

пе ра на ся ляць ста лі цу, па ве дам ляе афі цый ны пар тал кі раўні-

ка дзяр жа вы. «Гэ та не прос та раз мо ва. Гэ та возь мем на 

жорст кі кант роль. Трэ ба бу да ваць жыл лё так, каб раз мер ка-

ваць вы твор чыя сі лы па кра і не», — ска заў Прэ зі дэнт.

Пад час на вед ван ня бу даў ні чай кам па ніі кі раў нік дзяр жа вы на га даў 

аб не аб ход нас ці па сту по ва пе ра хо дзіць на вы ка ры стан не драў ні ны ў 

вы твор час ці вок наў і ады хо дзіць ад плас ты ку. Гэ та і больш эка ла гіч на, 

і да зва ляе шы рэй за дзей ні чаць ай чын ную сы ра ві ну, за ўва жыў ён.

Беларускі лідар звяр нуў ува гу на маг чы масць больш шы-

ро ка га пра соў ван ня бе ла рус кіх бу даў ні чых па слуг у Ра сію. 

Ён ад зна чыў, што ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі ця пер ак тыў на рэа лі-

зу юц ца роз ныя пра ек ты, дзе мо гуць быць за па тра ба ва ныя бе-

ла рус кія бу даў ні кі. Пра гэ та іш ла раз мо ва і пад час пе ра гавораў 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі з ра сій скім ка ле гам Ула дзі мі рам Пу ці ным.

Адзін з буй ных пра ек таў — гэ та бу даў ніц тва кас ма дро ма «Ус ход ні» 

ў Амур скай воб лас ці Ра сіі. «Гэ та вель мі доб ры аб' ект, і ён ім вель мі 

па трэб ны. Яны га то выя пла ціць лю быя гро шы. Гэ та на ша перс пек ты-

ва, і там трэ ба бу да ваць», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, ААТ «МА ПІД» імк нец ца па шы-

рыць сваю пры сут насць на ра сій скім рын ку. У пры ват нас ці, за-

клю ча ны кант ракт на бу даў ніц тва ў Об нін ску Ка луж скай воб лас ці 

дзе ся ці жы лых да моў пло шчай 70 тыс. кв. м. Вя дуц ца пе ра гаворы 

па бу даў ніц тве «бе ла рус ка га» квар та ла ў Ніж нім Ноў га ра дзе.

Кі раў ні ком дзяр жа вы так са ма бы ло ад зна ча на, што бу дар га-

ні за цыі з улас най вы твор чай ба зай па він ны быць за гру жа ныя 

аб' ёма мі жыл лё ва га бу даў ніц тва ў пер ша чар го вым пла не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ча сам ме лі мес ца фак-

ты, ка лі дзяр жаў ныя бу даў ні чыя трэс ты з улас най вы твор час цю 

бу ду юць жыл лё па за мо ве пры ват ні каў, і ў апош ніх за ста ец ца 

асноў ная част ка пры быт ку. «Каб трэс ты не бы лі на па бя гуш ках 

у пры ват ні каў, — ска заў Прэ зі дэнт. — З 1 сту дзе ня на ступ на га 

го да на гэ тую тэ му не па він на быць раз моў».

Пры гэ тым ён рас тлу ма чыў, што як дзяр жаў ныя, так і пры ват ныя 

бу даў ні чыя ар га ні за цыі, якія ма юць сваю вы твор чую ба зу, па він ны ў 

пер шую чар гу пры цяг вац ца да жыл лё ва га бу даў ніц тва. «Яны ма юць 

за гру жа ныя ў пер ша чар го вым пла не. У ад ва рот ным вы пад ку, на вош-

та яны ства ра лі гэ тыя ма гут нас ці», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Як да ла жыў Прэ зі дэн ту стар шы ня Мінск ага гар вы кан ка ма Ула-

дзі мір Ку ха раў, ужо бы ла пра ве дзе на ра бо та па по шу ку пля цо вак 

для буй ных дзяр жаў ных за бу доў шчы каў. «Ця пер ак тыў на пра цу ем 

па бу даў ніц тве се так. Вы хо дзім на тое, каб з на ступ на га го да мак сі-

маль на за гру зіць бу даў ні чыя прад пры ем ствы», — ска заў ён.

Па вод ле яго слоў, за груз ка «МА ПІ Да» ўжо пе ра вы шае 80 %. 

Не ўза ба ве за вяр ша ец ца ма дэр ні за цыя За во да эфек тыў ных пра-

мыс ло вых кан струк цый, і для гэ та га прад пры ем ства ўжо па зна ча-

ныя пля цоў кі пад бу даў ніц тва з перс пек ты вай на два га ды. «Гэ тыя 

прад пры ем ствы са ма да стат ко выя, у іх ёсць пра ект ныя ар га ні за цыі, 

яны вы кон ва юць увесь комп лекс ра бот, бу ду юць да мы прак тыч на 

пад ключ з улас ных ма тэ ры я лаў і з вы ка ры стан нем улас ных пра-

цоў ных сіл», — ад зна чыў кі раў нік Мін гар вы кан ка ма.

Прэ зі дэнт таксама звяр нуў ува гу: на ба лан се дзяр жаў ных 

за бу доў шчы каў, у тым лі ку і «МА ПІ Да», ма юц ца са цы яль ныя 

аб' ек ты (ін тэр на ты, дзі ця чы ла гер, спар тыў ны комп лекс), якія 

важ на за хоў ваць і раз ві ваць.

Па за вяр шэн ні на вед ван ня прад пры ем ства кі раў ні ку дзяр жа-

вы па да ры лі сер ты фі кат на двух па ка ё вую ква тэ ру, які ён ад даў 

сям'і ва ен на слу жа ча га.

«Трэ ба бу да ваць жыл лё 
так, каб раз мер ка ваць 

вы твор чыя сі лы па кра і не»
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на пля цоў цы ААТ «МА ПІД» азна ё міў ся 
з раз віц цём жыл лё ва га бу даў ніц тва ў Бе ла ру сі

На пра ця гу мно гіх дзе ся ці год дзяў пош та 

аса цы і ра ва ла ся з тра ды цый ным на бо рам 

па слуг — ліс та мі, па сыл ка мі, га зе та мі, пен сі я мі... 

Але су час ныя тэх на ло гіі ўсё больш ува хо дзяць 

у наш по быт. Пра цэнт пен сі я не раў, якія лі чаць 

за леп шае атрым лі ваць гро шы на карт ку, 

а не га тоў кай у паш то вым ад дзя лен ні, з кож ным 

го дам рас це. Усё больш пен сій пе ра хо дзіць 

на карт кі. Па сту по ва зні жа ец ца і аб' ём пад піс кі 

на дру ка ва ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі — 

як ка жа ге не раль ны ды рэк тар РУП «Бел пош та» 

Свят ла на ЮР КЕ ВІЧ, гэ ты па каз чык скла дае 

пры клад на 6–7 % што год. На ша гу тар ка аб 

сён няш нім і бу ду чым паш то ва га апе ра та ра, 

яко му спаў ня ец ца чвэрць ста год дзя, — 

з кі раў ні ком прад пры ем ства.

З на го дыЗ на го ды

У пош ты — 
ліч ба вая бу ду чы ня

ЛІЧ БА 
ДНЯ

На шы каш тоў нас ціНа шы каш тоў нас ці

ВЯР ТАН НЕ 
ТУ РАЎ СКА ГА КРЫ ЖА

Ар тэ факт, пра ад наў лен-

не яко га шэсць дзя сят 

га доў ма рыў зна ка мі ты 

ар хе о лаг, аздоб ле ны 

вы каз ван ня мі Кі ры лы 

Ту раў ска га.

«...Цвяр ды ні на га ры на 

той ста я лі. // Па ла цы і са бо ры 

тут бы лі, // Ка ля яе шу ме лі, // 

га ма ні лі хва лі...» — пі саў па эт 

Ула дзі мір Ду боў ка пра ста ра-

жыт ны Ту раў. Го рад, у якім па 

коль кас ці куль тур ных каш тоў-

нас цяў су пер ні чае, ма быць, 

толь кі По лацк... Пры нам сі, 

ме на ві та так сцвяр джаў вя-

до мы ар хе о лаг Пётр Фё да ра-

віч Лы сен ка, з якім да вя ло ся 

гу та рыць шэсць га доў та му пра ту раў скія сла ву тас ці. Пра не звы чай ныя сар ка фа гі з чор на га 

ка ме ню; пер шую зной дзе ную на Бе ла ру сі кі ры ліч ную аз бу ку, вы ра за ную на са мшы та вым гра-

бень чы ку; ка мен ныя кры жы, што па во лі рас туць з зям лі... Га ва ры лі пра Кі ры лу Ту раў ска га, які 

вы хоў ваў ся ў ася род ку грэ час кіх ін тэ ле кту а лаў, што ў той час жы лі ў Ту ра ве, пры два ры кня гі ні 

Вар ва ры, сяст ры ві зан тый скіх ім пе ра та раў. І пра тое, коль кі стра ча на бе ла рус кіх гіс-

то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў... СТАР. 3

60-мет ро вы 
флагш ток, 
на якім 
лу нае 
дзяр жаў ны 
сцяг 
па ме рам 
6 на 12 
мет раў, 
ад кры лі 
18 ве рас ня 
ў Го ме лі.

Сцяг Сцяг 
на вы шы ніна вы шы ні
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