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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У АПЕ РА ЦЫІ Ў СІ РЫІ ЎДЗЕЛЬ НІ ЧА ЛА ЗВЫШ 63 ТЫ СЯЧ 
РА СІЙ СКІХ ВАЙ СКОЎ ЦАЎ

Ра сій скія вай скоў цы ўда ра мі авія цыі і кры ла тых ра кет 

зні шчы лі ў Сі рыі больш за 86 ты сяч ба е ві коў, у тым лі-

ку 4,5 ты ся чы вы хад цаў з Ра сіі і кра ін СНД. Та кія да ныя 

пры вод зяц ца ў ві дэа ро лі ку, апуб лі ка ва ным на афі цый ным 

ка на ле Мі на ба ро ны Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў YоuTubе. 

У міністэрстве так са ма па ве да мі лі, што звыш 63 ты-

сяч ра сій скіх вай скоў цаў, у тым лі ку 26 ты сяч афі цэ раў 

і 434 ге не ра лы, атры ма лі ба я вы во пыт у Сі рыі. Як вя до-

ма, апе ра цыя паветрана-касмічных сіл РФ у гэ тай кра і не 

па ча ла ся 30 ве рас ня 2015 го да. 11 снеж ня мі ну ла га го да 

прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін за явіў аб яе за вяр шэн ні 

і ад даў за гад аб ска ра чэн ні ра сій скай гру поў кі вой скаў 

у рэс пуб лі цы.

НО ВЫ КІ РАЎ НІК УРА ДА ПА КІ СТА НА ЗА КЛІ КАЎ ІН ДЫЮ 
«ВЫ РА ШЫЦЬ УСЕ СПРЭЧ НЫЯ ПЫ ТАН НІ»

Прэм' ер-мі ністр Па кі ста на 

Ім ран Хан за клі каў кі раў ніц-

тва Ін дыі пе ра адо лець іс ну ю-

чыя су пя рэч нас ці, уклю ча ю чы 

каш мір скае пы тан не, шля хам 

дыя ло гу, пе рад ае ТАСС. «Най-

леп шы спо саб пе ра маг чы бед-

насць і па вы сіць уз ро вень жыц-

ця на сель ніц тва на суб кан ты нен це — вы ра шыць на шы 

праб ле мы і пе рай сці да дыя ло гу», — за явіў Ім ран Хан. 

Тэ ры то рыя княст ва Каш мір за ста ец ца прад ме там спрэч кі 

па між Ін ды яй і Па кі ста нам з 1947 го да, ка лі Бры тан ская 

Ін дыя, атры маў шы не за леж насць, па дзя лі ла ся на дзве 

дзяр жа вы па рэ лі гій най пры кме це. З-за Каш мі ра ад бы лі-

ся дзве з трох ін да-па кі стан скіх вой наў. Ця пер у Каш мі ры 

ня ма дзяр жаў най мя жы: яго тэ ры то рыю па дзя ляе «лі нія 

кант ро лю». У ін дый скай част цы ак тыў на дзей ні ча юць гру-

поў кі, якія вы сту па юць за ад дзя лен не ад кра і ны, Нью-Дэ лі 

па ста ян на аб ві на вач вае Іс ла ма бад у пад трым цы тэ ра рыс-

таў, Па кі стан аб вяр гае гэ тыя аб ві на вач ван ні.

УКРА ІН СКІ ПРЭМ' ЕР НА ЗВАЎ ПА МЕР ДЗЯРЖ ДОЎ ГУ 
КА ТА СТРА ФІЧ НЫМ

Прэм' ер-мі ністр Укра і ны 

Ула дзі мір Грой сман пры знаў, 

што ця пе раш няя су ма дзярж-

доў гу па гра жае бюд жэ ту 

кра і ны ка та стро фай. Прад-

стаў ля ю чы стра тэ гію кі ра ван ня дзярж доў гам на па ся-

джэн ні ўра да, Грой сман рэз ка рас кры ты ка ваў дзе ян ні 

па пя рэд няй укра ін скай ула ды, якая знач на на рас ці ла 

даў гі дзяр жа вы. «З 2005 да 2013 го да ў кра і не не бы ло 

сіс тэм ных зме наў», — за зна чыў ён, за даў шы ся пы тан-

нем, ку ды ж па дзе лі ся тыя па зы ча ныя $50 млрд. Прэм'-

ер пад крэс ліў, што ня вы пла та даў гоў па гра жае Укра і не 

дэ фол там. «А гэ та спы нен не вы твор час ці, дэ валь ва цыя 

грыў ні, ін фля цыя. Та му нам па трэб ныя но выя па зы кі, 

каб вяр нуць ста рыя», — рас тлу ма чыў Грой сман, на га-

даў шы, што Укра і не не аб ход на 130 млрд грыў няў ($4,6 

млрд) што год на аб слу гоў ван не дзярж доў гу. В.а. мі ніст ра 

фі нан саў Укра і ны Ак са на Мар ка ра ва па ве да мі ла, што на 

30 чэр ве ня дзярж доўг Укра і ны склаў $66,1 млрд.

НА МЕ СЯ ЦЫ ЗНАЙ ШЛІ ЗА МЕРЗ ЛУЮ ВА ДУ
Аст ра но мам уда ло ся знай сці кан чат ко выя до ка зы 

на яў нас ці ва ды на кан ца вос сях Ме ся ца. Ва дзя ны лёд 

ад шу ка лі ў це ні кра та раў, ку ды ні ко лі не трап ляе со неч-

нае свят ло. Ад крыц цё здзейс ні ла ка ман да на ву коў цаў 

з Га вай ска га ўні вер сі тэ та, уні вер сі тэ та Браў на і ад на го 

з асноў ных ад дзя лен няў NАSА — Да след ча га цэнт ра 

Эй мса ў Кра мя нё вай да лі не. Па сло вах на ву коў цаў, коль-

касць і раз мер ка ван не ва дзя но га лё ду па па верх ні спа-

да рож ні ка Зям лі пры кмет на ад роз ні ва юц ца ад та го, што 

ўда ло ся вы свет ліць ад нос на ін шых аб' ек таў у Со неч най 

сіс тэ ме, дзе ва да бы ла зной дзе на ра ней. Гэ та звяз ва-

юць з уні каль нас цю пра цэ су фар мі ра ван ня Ме ся ца. На-

ву коў цы лі чаць, што ад крыц цё вель мі спат рэ біц ца пры 

да лей шым асва ен ні Ме ся ца, па коль кі дасць маг чы масць 

вы ка рыс тоў ваць каш тоў ны рэ сурс на мес цы, не да стаў-

ля ю чы за па сы ва ды з Зям лі.

Жні во-2018Жні во-2018  

100 ТЫ СЯЧ ТОН
 ЗБОЖ ЖА

...для агуль на га ка ра вая. Та кі ўнё сак зра бі лі 
шкло ўскія хле ба ро бы

Яны па куль адзі ныя ў воб лас ці, хто змог са браць та-

кі важ кі ўра джай. Пе ра да ві коў жні ва ўша ноў ва лі на 

по лі фер мер скай гас па даркі «Но вы быт» у вёс цы Но-

выя Ком сі ні чы Шкло ўска га ра ё на. Пра яе гас па да ра 

Аляк санд ра Ка на ва ла ва, які пра цяг нуў спра ву свай го 

баць кі і па спя хо ва зай ма ец ца сель скай гас па дар кай, 

«Звяз да» ўжо ад ной чы пі са ла. Гэ та доб ры прык лад 

та го, як мож на плён на пра ца ваць на ка рысць сва ёй 

ма лой ра дзі мы. І што асаб лі ва каш тоў на — не адзі ны 

на Шкло ўшчы не.

— Мне вель мі пры ем на пры сут ні чаць на та кой зна ка-

вай па дзеі, — ад зна чыў пад час уша на ван ня шкло ўскіх 

хле ба ро баў стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір ДА МА НЕЎ СКІ. — Убо рач ная збож жа вых у воб-

лас ці па ды хо дзіць да за вяр шэн ня: за ста ло ся ўбраць ка ля 

6 % па сяў ных пло шчаў. Пры ем на тое, што ў вель мі ня-

прос тых умо вах на двор'я, якія ха рак та ры зу юц ца не да бо-

рам ура джаю збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур, кад ры 

Шкло ўска га ра ё на ў чар го вы раз па цвер дзі лі свой пра-

фе сі я на лізм — муж насць і імк нен не па ка заць, як трэ ба 

пра ца ваць на зям лі.

Ра зам са сло ва мі па дзя кі за та кі знач ны аб' ём на ма ло ту — 

100 ты сяч тон — гу бер на тар уру чыў стар шы ні Шкло ўска га 

рай вы кан ка ма Ва сі лю Ві цю но ву па дзя ку абл вы кан ка ма. 

Гра ма ты і сім ва ліч ныя ка ра ваі атры ма лі так са ма най леп-

шыя кі раў ні кі сель гас ар га ні за цый, ме ха ні за та ры, кі роў цы, 

фер ме ры.

На ра ні цу 22 жніў ня на Ма гі лёў шчы не бы ло ўбра на ўжо 

95 % пло шчаў збож жа вых і зер не ба бо вых, ва ла вы на ма лот 

склаў 735,5 ты ся чы тон збож жа пры ся рэд няй ура джай-

нас ці 26,3 цэнт не ра з гек та ра. Па ўра джай нас ці лі дзі руе 

Шкло ўскі ра ён — 43 цэнт не ры з гек та ра, дру гое і трэ цяе 

мес цы ў го рац кіх (34 ц/га) і ма гі лёў скіх (31,1 ц/га) хле ба-

ро баў ад па вед на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ



Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі — 
25 жніў ня

Тра ды цый ныя ад кры тыя кан так ты жы ха роў кра і ны 

з кі раў ні ка мі аб лас цей ад бу дуц ца з 9.00 да 12.00. У іх 

пры муць удзел:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ва дзім 

Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37,

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

кі раў нік спраў МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Ры гор 

Аляк санд ра віч ВА РО НІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

стар шы ня МІНСК АГА гар вы кан ка ма Анд рэй Вік та ра віч 

ШО РАЦ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Візітоўка раёнаВізітоўка раёна  

У БРЫЧ ЦЫ НА ГАН НЕН СКІ ФЭСТ
Зна ка мі ты кон ны кір маш стаў сапраўдным брэндам Зэ львы

— З гіс то рыі мы ве да-

ем, што за сна валь ні ка мі 

кір ма шу ста лі бы лыя ўла-

даль ні кі Зэ львы з ро ду 

Са пе гаў, якія атры ма лі 

да звол на пра вя дзен не 

свя та ў ХVІІІ ста год дзі. 

Та ды кір маш пра цяг ваў ся 

цэ лы ме сяц і быў ад ным з 

са мых вя до мых у Еў ро пе. 

Асаб лі ва ён сла віў ся ганд-

лем конь мі. Што за ха ва ла-

ся з тых ча соў і пе рай шло 

ў сён няш ні дзень?

— Ар га ні за та ры свя та 

па ста ра лі ся за ха ваць гэ тую 

асаб лі васць. Та му і сё ле-

та гос ці свя та змо гуць не 

толь кі ўба чыць ко ней, але 

і па ка тац ца на іх вяр хом 

аль бо ў брыч ках і па воз-

ках на пра ця гу ўся го дня па 

ву лі цах Зэ львы. Ство ра на 

ад мыс ло вая пля цоў ка. Тут 

на ват прой дзе кон курс на 

са мую леп шую па воз ку і 

ўпры га жэн не ко ней. Ры ца-

ры так са ма ся дуць на ко-

ней, каб па спа бор ні чаць у 

тур ні ры.

Да рэ чы, роз ных пля цо вак

бу дзе пра ца ваць з дзя ся так. 

На іх мож на бу дзе па гля-

дзець вы стаў кі, паў дзель-

ні чаць у май стар-кла сах 

ра мес ні каў, неш та ку піць, 

па гля дзець тэ ат раль ныя 

па ста ноў кі, ры цар скія баі і 

мно гае ін шае. Лі чу, не менш 

ці ка вы мі бу дуць фес ты валь 

ежы і прэ зен та цыя на цы я-

наль ных пад вор каў. У гэ ты 

дзень мы так са ма ўша ну ем 

і на шых пе ра да ві коў жні ва: 
у пра гра му свя та ўклю чы лі 
ра ён ныя «Да жын кі».

— Дзя ніс Аляк санд ра-
віч, я за ўва жы ла, што свя-
та пач нец ца не ў су бо ту, 
а на не каль кі дзён ра ней. 
З чым гэ та звя за на і што 

ў гэ тыя дні пла ну ец ца ці-

ка ва га?

— Са праў ды, пра гра ма 

не аб мя жоў ва ец ца вы хад-

ны мі, бо мы су мяс ці лі дзве 

важ ныя па дзеі — Ган нен скі 

кір маш, які ад бу дзец ца ў су-

бо ту, 25 жніў ня, і 760-год-

дзе за сна ван ня Зэ львы. Да 

гэ тай да ты ў чац вер у ра-

ён най біб лі я тэ цы прой дзе 

на ву ко вая кан фе рэн цыя, 

пры све ча ная гіс та рыч най 

спад чы не рай цэнт ра. Вя лі-

кая пра гра ма рых ту ец ца і 

ў пят ні цу. Мы за дзей ні ча лі 

ў ёй на ват на ша ва да схо ві-

шча — там прой дуць ра ён нае 

і аб лас ное спа бор ніц твы па 

рыб най лоў лі. А на ста ды ё-

не — між на род ная фут боль-

ная су стрэ ча з ка ман дай з 

Поль шчы.

У цэнт раль ным скве ры 

і на пло шчы мож на бу дзе 

ўба чыць фо та га ле рэю зна-

ка мі тых ура джэн цаў Зэ-

львен шчы ны, та ле на ві тых 

май строў-ама та раў, пры-

няць удзел у паэ тыч ных су-

стрэ чах, кон кур сах вер шаў 

і пе сень. У го нар юбі лей най 

да ты ад бу дзец ца цы ры мо нія 

ўзна га родж ван ня най леп-

шых ра бот ні каў ра ё на.

— Ду маю, мно гія, хто 

збі ра ец ца на ве даць свя та, 

ха це лі б да ве дац ца аб ві-

до ві шчах, якія пад рых та-

ва лі ар га ні за та ры, ка го з 

«зо рак» за пра сі лі вы сту-

піць пад час юбі лею па сёл-

ка і Ган нен ска га фэс ту?

— Ві до ві шчаў бу дзе да-

стат ко ва. Упер шы ню ў свя це

пры муць удзел ву ліч ныя 

тэ ат ры. Акра ба ты, жанг лё ры, 

жы выя ста туі — 60 ву ліч ных 

ар тыс таў з усёй Бе ла ру сі пе-

ра тво раць ву лі цы Зэ львы ў 

яр кую п'е су. Мож на бу дзе пе-

ра не сці ся ў Ба лі вуд, на пла-

не ту скар баў за про сіць тэ атр 

«Га лак ты ка». Ад бу дуц ца 

май стар-кла сы па на род ных 

гуль нях і тан цах.

Ме ла ма ны змо гуць па слу-

хаць як ама тар скія твор чыя 

ка лек ты вы, так і вя до мых

эст рад ных вы ка наў цаў. 

У Зэ льве вы сту пяць ан-

самбль «Баць ка Ата ман», 

арт-гурт «Бе ла ру сы», ар тыс ты 

з Поль шчы і Лат віі. Ура жаль-

ным абя цае быць шоу тэ ат ра 

тан ца з Брэс та «Фан та зія» і 

тэ ат ра агню. На пры кан цы 

бу дуць ві до вішч ны са лют і 

ла зер на-тан ца валь нае шоу. 

Ду маю, усе, хто за хо ча пра-

вес ці свой уік-энд у Зэ льве, 

не па шка ду юць аб гэ тым. І 

на ват змо гуць ад пра віць ад-

сюль паш тоў ку ў фір мен ным 

кан вер це з ла га ты пам брэн-

да ва га свя та Зэ львен шчы ны, 

у цэнт ры яко га быў і за ста ец-

ца пры га жун-конь.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Візіт Прэзідэнта ў Со чы
Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў ся з ві зі там у Ра сію, 

па ве да мі лі Бел ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га 

лі да ра.

У пра гра ме ві зі ту значацца пе ра га во ры з Прэ зі дэн-

там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным, якія прой дуць у Со чы. 

На парадку дня — шы ро кі спектр пы тан няў у раз віц ці 

бе ла рус ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва, уза е ма дзе ян не ў 

ін тэ гра цый ных аб' яд нан нях і на між на род ных пля цоў ках, 

су свет ны па ра дак дня.

Як па ве дам ля ла ся, маг чы масць су стрэ чы ў Со чы лі да-

раў дзвюх кра ін аб мяр коў ва ла ся 23 лі пе ня ў час тэ ле фон-

най раз мо вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на. 

Та ды кі раў ні кі дзяр жаў да мо ві лі ся пра доў жыць сумесныя 

на ма ган ні ў ін та рэ сах за ха ван ня па зі тыў най ды на мі кі 

ўза е ма дзе ян ня.

Ста ра жыт ны Ган нен скі 

фэст пра во дзіц ца вось 

ужо сем га доў за пар, 

хоць яго ад ра джэн не 

па ча ло ся за доў га да 

гэ та га. Сё ле та кір маш 

прой дзе ра зам са 

свят ка ван нем 760-год дзя 

за сна ван ня па сёл ка. 

Што чакаць ад брэн да вага 

фэсту ў но вым фар ма це, 

мы па ці ка ві лі ся ў стар шы ні Зэ львен ска га 

рай вы кан ка ма Дзя ні са АЛЬ ШЭЎ СКА ГА.

Фірменая паштоўка.


