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Сён ня — Су свет ны дзень ба раць бы з нар ко ты ка мі
У на шай кра і не на ўлі ку зна хо дзіц ца ка ля вась мі ты сяч 

ча ла век, якія ма юць нар ка тыч ную за леж насць. Але, як 

пад крэс лі ва юць спе цы я ліс ты, та ко га ўсплёс ку ак тыў на га 

вы ка рыс тоў ван ня псі ха ак тыў ных рэ чы ваў, які на зі раў ся 

не каль кі га доў та му, ка лі пас ля ўжы ван ня ма ла дыя лю дзі 

шпі та лі за ва лі ся з вост ры мі псі хо за мі, страч ва лі ро зум і за-

ста ва лі ся ін ва лі да мі, апош нім ча сам не на зі ра ец ца.

Ка лі ў 2014 го дзе з пе ра да зі роў кай у ме ды цын скія ўста но вы 

па сту пі ў 1351 ча ла век, у 2015 — 1068, у 2016-м — 759, то ле тась — 

437. Па вод ле ін фар ма цыі га лоў на га нар ко ла га Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя Іва на КА НА РА ЗА ВА, за апош нія два га ды смер ці ад пе-

ра да зі роў кі нар ка тыч ны мі срод ка мі ся род не паў на лет ніх не бы ло.

Паў плы ваў на та кі вы нік шэ раг пры ня тых мер, у пры ват нас ці 

дэ крэт «Аб не ад клад ных ме рах па су праць дзе ян ні не за кон на му 

аба ро ту нар ко ты каў», пры ня ты ў 2014-м. Акра мя та го, ак тыў на 

пра ва ахоў ныя ор га ны пра цу юць і ў ін тэр нэ це: толь кі ле тась за чы-

не на 13 сай таў і 25 ін тэр нэт-крамаў, якія ганд ля ва лі нар ко ты ка мі. 

За за хоў ван не і збыт нар ка тыч ных срод каў па ка ран не ад бы вае 

больш за чатыры ты ся чы ча ла век, ся род іх 92 — не паў на лет нія.

— Мы ад на з ня мно гіх кра ін у све це, якая цал кам за ба ра ні ла 

воль нае ха джэн не нар ко ты каў, — ка жа на мес нік на чаль ні ка га-

лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд-

лю людзь мі кры мі наль най мі лі цыі МУС Анд рэй СА ЛА ДОЎ НІ-

КАЎ. — Но выя псі ха троп ныя рэ чы вы, як толь кі з'яў ля юц ца, хут ка 

ўно сяц ца ў спіс за ба ро не ных. І на шым во пы там за ці ка ві лі ся ка ле гі 

з ін шых кра ін.

Але на КРА ВЕЦ.

ДЫП ЛО МЫ «ДА РА ЖЭ ЮЦЬ»
Услед за БДУ ІР аб па вы шэн ні кош ту плат на га 
на ву чан ня аб вяс ціў і Бел дзярж уні вер сі тэт

Гэ та тлу ма чыц ца рос там та рыф най стаў кі, змя нен нем умоў 

апла ты пра цы пра фе сар ска-вы клад чыц ка га скла ду і па ве лі-

чэн нем та ры фаў на ка му наль ныя па слу гі. Кошт на ву чан ня 

ў БДУ ўзрас це з 1 са ка ві ка. Па вы шэн не за кра нае сту дэн таў 

усіх кур саў пер шай сту пе ні дзён най і за воч най фор мы на-

ву чан ня, а так са ма ма гіст ран таў.

На прык лад, кошт дзён най фор мы на ву чан ня на 1—3 кур сах 

спе цы яль нас цяў «пра ва знаў ства» на юры дыч ным фа куль тэ це 

БДУ, «між на род нае пра ва» на фа куль тэ це між на род ных ад но сін з 

1 са ка ві ка скла дзе 3136 руб лёў у год. Для сту дэн таў фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та па спе цы яль нас цях «бе ла рус кая фі ла ло гія» і «рус кая 

фі ла ло гія», а так са ма фа куль тэ та са цы я куль тур ных ка му ні ка цый 

па спе цы яль нас ці «са цы яль ная ра бо та» на ву чан не бу дзе каш та-

ваць 2242 руб лі (гэ та са мыя тан ныя «рас цэн кі»).

Каб стаць жур на ліс там, трэ ба пла ціць у год 2852 руб лі, а між-

на род ная жур на ліс ты ка і аў ды я ві зу аль ная жур на ліс ты ка каш ту юць 

2978 руб лёў. На ву чан не на фа куль тэ тах пры клад ной ма тэ ма ты кі і 

ін фар ма ты кі, ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій ацэнь ва ец ца 

ў 2600 руб лёў, на фі зіч ным, ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ным і хі міч ным 

фа куль тэ тах — 2475 руб лёў, бія ла гіч ным — 2852 руб лі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗдарэнніЗдарэнні  

Ах вя ра ма ро зу і ал ка го лю
Тра гіч на і не да рэ чна аба рва ла ся жыц цё 50-га до вай жы хар кі 

па сёл ка Рэ чы ца Сто лін ска га ра ё на. Яна шу ка ла па ра тун ку, 

а знай шла па гі бель.

А пер ша пры чы на тра ге дыі — ал ка голь. Па вод ле ін фар ма цыі 

прэс-служ бы Брэсц ка га аб лас но га УУС, ве ча рам жан чы на з су-

жы це лем вы пі ва лі. Як па зна ча на ў афі цый ных да ку мен тах, уз нік ла 

свар ка. Але ж мож на зда га дац ца, што бы ло не толь кі слоў нае вы-

свят лен не ад но сін, ка лі ня шчас ная ў 20-гра дус ны ма роз па бег ла 

ў ад ной са роч цы на су сед нюю ву лі цу да зна ё мых, каб па пра сіц ца 

на нач лег. А там ці не па чу лі, ці па ба я лі ся ад чы ніць ноч чу... Яна 

ж, ві даць, пры се ла на га нак, за сну ла і за мерз ла. Толь кі ка ля ся мі 

ра ні цы труп жан чы ны агле дзе ла гас па ды ня до ма. Вя дзец ца пра-

вер ка абставін зда рэн ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ся рэб ра ны авія ба гаж
Жан чы на ў На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск спра ба ва ла 

пра вез ці 11,5 кі ла гра ма ся рэб ра ных упры га жэн няў на тэ-

ры то рыю ЕА ЭС без дэк ла ра ван ня і вы пла ты мыт ных пла-

ця жоў.

Па ін фар ма цыі Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та, ура джэн ка 

Ка рэ ліі пры бы ла ў На цы я наль ны аэ ра порт Мінск авія рэй сам Кі-

еў—Мінск і прай шла па «зя лё ным ка лі до ры», пры зна ча ным для 

пе ра мя шчэн ня та ва раў, якія не пад ля га юць аба вяз ко ва му пісь-

мо ва му дэк ла ра ван ню. Вы гляд і ва га ба га жу, які пе ра мя шчаў ся, 

вы клі ка лі па да зрэн не ў мыт ні каў, у су вя зі з чым жан чы не пра па-

на ва лі прай сці праз «чыр во ны ка лі дор». 

Па вы ні ках агля ду рэ чаў з да па мо гай ска ну ю чай тэх ні кі бы ло 

пры ня та ра шэн не аб пра вя дзен ні мыт на га над гля ду. Ся род аса біс-

тых рэ чаў жан чы ны бы ла зной дзе на пар тыя ўпры га жэн няў і ак се су-

а ры з се раб ра, рас фа са ва ныя ў мя шэч кі: больш за ты ся чу адзі нак 

бро шак, лан цуж коў, за пі нак, за ціс каў, гу зі каў, спра жак, за шпі лек і 

ін шых прад ме таў. Ула даль ні ца ба га жу рас тлу ма чы ла, што на бы ла 

пар тыю юве лір ных вы ра баў у Тур цыі для на ступ на га про да жу. Па 

фак це не за кон на га пе ра мя шчэн ня пар тыі ўпры га жэн няў і ак се су-

а раў мыт няй «Мінск-2» па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



З уста наў лен нем ма роз на га на-

двор'я што дзень у ме ды цын-

скія ўста но вы па ўсёй кра і не 

звяр та ец ца ка ля 30 ча ла век 

з ха ла до вы мі траў ма мі і ка ля 

300 — з га ла лёд ны мі.

У ста лі цы ў апё ка вае ад дзя лен не 

Га рад ской клі ніч най баль ні цы хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі (БХМД) бы-

ло шпі та лі за ва на з па чат ку ўста наў-

лен ня та кіх ніз кіх тэм пе ра тур уся го 

ча ты ры ча ла ве кі.

— Для Мін ска гэ та не вя лі кія ліч-

бы, — ка мен туе за гад чык апё ка-

ва га ад дзя лен ня БХМД Дзміт рый 

МА ЗА ЛЕЎ СКІ. — У асноў ным ха ла-

до выя траў мы атрым лі ва юць аса цы-

яль ныя асо бы, якія зло ўжы ва юць ал-

ка го лем. Гэ тым ра зам па цяр пе лыя 

звяр ну лі ся свое ча со ва, та му ім не 

спат рэ бі лі ся апе ра цыі і ам пу та цыя.

Але ча сам зда ра ец ца і па-ін ша му. 

Ме дык ус па мі нае, як не каль кі га доў 

та му муж чы на ка таў ся на лы жах за 

го ра дам, моц на за мерз, па куль да-

бі раў ся да элект рыч кі. А до ма пры-

няў га ра чую ван ну, вы брац ца з якой 

са ма стой на ўжо не змог. У вы ні ку 

прый шло ся ам пу та ваць га лён ку і 

кіс ці рук, муж чы на стаў ін ва лі дам 

пер шай гру пы. Та му пер шую да па-

мо гу з ха ла до вы мі траў ма мі важ на 

аказ ваць пра віль на. Тут трэ ба па мя-

таць не каль кі мо ман таў.

Па коль кі та кія ніз кія тэм пе ра ту ры 

то яць не бяс пе ку для на ша га жыц ця, 

най перш па жа да на звес ці да мі ні му-

му зна хо джан не на ад кры тым па вет-

ры. Ка лі пра цу е це на ву лі цы, важ на 

за хо дзіць у цёп лае па мяш кан не і 

за ста вац ца там да поў на га са гра-

ван ня. Апра на цца трэ ба ў не каль кі 

сла ёў. Да стат ко вую цеп ла іза ля цыю 

ство раць тры слаі. Праў да, ка лі вы 

цёп ла апра ну тыя, фі зіч ную ак тыў-

насць пры гэ тым трэ ба змен шыць, 

бо ў віль гот ным ад по ту адзен ні ры-

зы ка атры маць ха ла до вую траў му 

па вя ліч ва ец ца. 80—90 % пе ра аха ла-

джэн няў атрым лі ва юць лю дзі ў ста-

не ал ка голь на га ап'я нен ня: пе ры фе-

рыч ныя са су ды ад яго рас шы ра юц ца 

і ка рот ка ча со вы эфект са гра ван ня 

аба роч ва ец ца хут кай стра тай це лам 

цяп ла. Та му ад ал ка го лю лепш ад-

мо віц ца. Кі роў цы аў та ма бі ляў, асаб-

лі ва ка лі пла ну юць ехаць на да лё кія 

ад лег лас ці, па він ны заў сё ды мець 

на ўва зе, што ў ма ра зы аў то мо жа 

зламацца. Та му важ на за па сці ся 

цёп лым адзен нем, за ра джа ным ма-

біль ным тэ ле фо нам і пра ду гле дзець 

спо са бы ўлас най эва ку а цыі, а ка лі 

аў та ма біль спы ніў ся на тра се, звяр-

тац ца да зна ё мых ці ў эк стран ныя 

служ бы.

Пе ра мяс ціў шы ся ў цёп лае па мяш-

кан не, важ на па мя таць, што нель га 

пад стаў ляць ру кі пад га ра чую ва ду 

ці ста віць ступ ні на ба та рэю, бо ме-

на ві та праз та кія сі ту а цыі за мерз лыя 

ткан кі і гі нуць. Ада гра вац ца трэ ба 

па сту по ва. За мерз лыя ка неч нас ці 

трэ ба за ху таць цёп лым адзен нем, 

вы піць цёп лае (не га ра чае!) піт во. 

Ка лі па цяр пе лы не ад чу вае па лёг кі, 

трэ ба звяр тац ца па ме ды цын скую 

да па мо гу. Свое ча со вы ві зіт у ме ды-

цын скую ўста но ву зможа вы ра та-

ваць ка неч нас ці ад ам пу та цыі.

Але на КРА ВЕЦ



«Гэ ты тур нір уні каль ны ў су свет-

ным маш та бе. У Мінск пры еха лі до-

сыць моц ныя ка ман ды, і гэ та пер-

шае спа бор ніц тва та ко га ўзроў ню з 

пры за вым фон дам у 100 тысяч до-

ла раў у крып та ва лю це, — ад зна чае 

Іг нат БАБ РО ВІЧ, су за сна валь-

нік кі берспар тыў най кам па ніі 

TwоgNаtіоn, якая зай ма ла ся ар га-

ні за цы яй чэм пі я на ту. — Ды і са ма 

блок чэйн-плат фор ма Рlау2Lіvе, праз 

якую іш ла транс ля цыя тур ні ру, да-

зва ляе за раб ляць то ке ны не толь кі 

гуль цам, але і гле да чам стры маў. 

Нам бы ло важ на даць маг чы масць 

як ма га больш шы ро ка му ко лу лю-

дзей уба чыць тур нір на род най мо-

ве, та му мы пра ца ва лі на пра мую з 

16 гру па мі кас це раў. Рэд кія тур ні ры 

ар га ні зоў ва юць транс ля цыі на та-

кой коль кас ці моў. Кі берс порт і блок-

чэйн — прад вес ні кі бу ду чы ні, і мы 

ўпэў не ныя, што па доб ных тур ні раў 

у хут кім ча се бу дзе на шмат больш. 

Мне так са ма пры ем на, што пер шы 

та кі буй ны тур нір прай шоў ме на ві-

та ў Бе ла ру сі, дзе ўжо ле га лі за ва-

лі крып та ва лю ты і ра зу ме юць усе 

перс пек ты вы тэх на ло гіі блок чэйн і 

маг чы мас ці, якія яна ад кры вае».

Ад зна чым, што транс ля цыя чэм-

пі я на ту бы ла ар га ні за ва на праз 

дэ цэнт ра лі за ва ную стры мін га вую 

плат фор му Рlау2Lіvе су мес на з тэх-

на ла гіч ным парт нё рам TwоgNаtіоn. 

Два дні чэм пі я на ту на 16 мо вах па-

гля дзе лі 240 тысяч ча ла век з уся го 

све ту. Сам тур нір ужы вую на ве да ла 

больш за 5 тысяч ча ла век.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



У Мін ску прай шоў пер шы ў све це 
кі берс пар тыў ны чэм пі я нат па СS:GО

Пры за вы фонд у крып та ва лю це склаў у эк ві ва лен це 100 000 до ла раў

Ды рэк цыя ХХVІІ Між на род на га фес ты ва лю мас-

тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» анан са ва ла 

но выя пра ек ты.

«Ін ша пла нет ны» цырк
Афі цый ная част ка фэс ту прой дзе з 12 па 16 лі пе ня. 

Але кан цэр ты і ін шае па тра ды цыі ад бу дуц ца ў па за ба-

зар ныя дні. Пер шыя бі ле ты па сту пі лі у про даж 23 лю-

та га.

Сё ле та ўпер шы ню на «ба за ры» па ка жуць цыр ка вую 

пра гра му. Па вод ле слоў кі раў ні ка ды рэк цыі фес ты ва-

лю Аляк санд ра СІ ДА РЭН КІ, у Па ла цы спор ту (да рэ чы, 

на но вай пля цоў цы «Ба за ру») мож на бу дзе ўба чыць шоу 

бра тоў За па шных «UFО. Цырк з ін шай пла не ты». А ка ля 

га лоў най сцэ ны фэс ту — Лет ня га ам фі тэ ат ра — за пра-

цуе цырк-ша пі то Мі ка лая Чал на ко ва «Клаў на ры ум». Між 

ін шым, клоў наў і ар тыс таў ін шых цыр ка вых жан раў мож-

на бу дзе ўба чыць і на пля цоў ках пад ад кры тым не бам.

Ці ка ва, што ў «Кні зе рэ кор даў фэс ту» пла ну юць за-

фік са ваць цыр ка вы рэ корд. Які? Па куль што гэ та та-

ям ні ца.

Зор кі на лю бы густ
Ся род на віч коў, якія да дуць соль ны кан цэрт, за яў-

ле ны рэ пер Ці ма ці. У Лет нім ам фі тэ ат ры за пла на ва лі 

кан цэр ты Мі ка лая Бас ка ва, арт-гур та «Хор Ту рэц ка га», 

Іры ны Алег ра вай, Але ны Ва ен гі. Там жа ад бу дзец ца тра-

ды цый ны га ла-кан цэрт «За ла ты хіт», юбі лей ны ве чар 

кам па зі та ра Аляк санд ра Ма ро за ва...

«Звяз да» ўжо па ве дам ля ла, што ўпер шы ню на «Ба-

за ры» вы сту пяць Эмір Кус ту ры ца і яго «Thе Nо Smоkіng 

Оrсhеstrа» («Ар кестр, які не ку рыць»), му зы кант і кам-

па зі тар Го ран Брэ га віч з «Thе Wеddіng & Funеrаl Bаnd» 

(«Вя сель ны і па ха валь ны ар кестр»). А яшчэ рок-гурт 

«Му мій Троль». Без умоў на, са мы мі яск ра вы мі па дзея мі з 

мност вам зо рак, як і ва ўсе фес ты валь ныя га ды, ста нуць 

кан цэр ты цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц ця «Ба за ру».

Што да ты чыць кош ту бі ле таў на фес ты валь ныя па-

дзеі, то яны ў ся рэд нім па да ра жэ лі мак сі мум на 8,5 % 

(у па раў на нні з мі ну лым го дам).

Геа гра фія па шы ры ла ся
Заў сё ды ў рам ках са ма га маш таб на га на пост са-

вец кай пра сто ры фэс ту за ўваж ны асаб лі вы ін та рэс да 

кон кур саў дзі ця чых і ма ла дых вы ка наў цаў. Упер шы ню 

на ўдзел у твор чым спа бор ніц тве дзя цей па сту пі лі за яў кі 

з Ка на ды, Вя лі ка бры та ніі і Ка лум біі.

Пла ну ец ца пра вес ці ІV Між на род ную кан фе рэн цыю 

з удзе лам ар га ні за та раў фес ты ва ляў з роз ных кра ін. 

Ад бу дзец ца і па ся джэн не са ве та ды рэк та раў Су свет-

най аса цы я цыі фес ты ва ляў. Най леп шы твор чы ну мар 

га ла-кан цэр та «Іntеrnаtіоnаl Vоісе іn Vіtеbsk» з удзе лам 

пе ра мож цаў між на род ных фес ты ва ляў і кон кур саў, чле-

наў аса цы я цыі, бу дзе ўклю ча ны ў кан цэрт ура чыс та га 

за крыц ця фес ты ва лю.

Пра но выя пад ра бяз нас ці чар го ва га свя та куль ту ры 

«Звяз да» аба вяз ко ва рас ка жа сва ім чы та чам.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЧЫМ ЗДЗІЎ ЛЯЦЬ БУ ДЗЕМ,
або Упер шы ню на «Ба за ры»

...І ТРЫ СЛАІ АДЗЕН НЯ...І ТРЫ СЛАІ АДЗЕН НЯ
Якія пра ві лы трэ ба вы кон ваць, каб не за мерз нуцьЯкія пра ві лы трэ ба вы кон ваць, каб не за мерз нуць

ПадзеяПадзея  

Беражыце сябе!Беражыце сябе!  

У тур ні ры пры ня лі ўдзел ка ман ды з Гер ма ніі, Шве цыі, Тур цыі, Бал-

га рыі, Сер біі, Поль шчы і Бе ла ру сі. Да фі на лу дай шлі ка ман да АGО 

(Поль шча), якая ў чвэрць фі на ле вы бі ла з ба раць бы бе ла рус кую 

дру жы ну GооdJоb, і Sрасе Sоldіеrs (Тур цыя). Пе ра мо гу свят ка ва лі 

па ля кі, ме на ві та ім і да ста лі ся 50 тысяч до ла раў крып та ва лю ты ў 

эк ві ва лен це, тур кі за бра лі 30 тысяч до ла раў, а GОDSЕNT (Шве цыя) 

і BІG (Гер ма нія) атры ма лі па 10 тысяч до ла раў ад па вед на.


