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ЗА КРОК АД ТРА ГЕ ДЫІ

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

СПОРТ І ШОУ 
Ў АД НЫМ ФЛА КО НЕ
Спа бор ніц твы па кон ным спор це 

пры ме Ра там ка
З 26 да 29 лі пе ня ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры алім пій скай пад рых тоў кі 

кон на га спор ту і ко не га доў лі ў Ра-

там цы прой дзе тур нір па між на род-

ным кон ным трох бор'і. Ча ка ец ца, 

што ў спа бор ніц твах пры ме ўдзел 

больш за 80 спарт сме наў з Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны, Эс то ніі, Ка зах ста на, а 

так са ма Літ вы і Поль шчы.

Ка ман да гас па да роў бу дзе прад стаў-
ле на най мац ней шым скла дам, та му што 
тур нір ка тэ го рыі трох зо рак да зва ляе пра-
 ве рыць маг чы мас ці як на ез ні каў, так і 
ко ней. «Збя ром усіх най мац ней шых, каб 

за ра біць рэй тын га выя ач кі і па зма гац ца ў 

2019 го дзе за лі цэн зію ў ка манд ным трох-

бор'і на Алім пій скія гуль ні ў То кіа. У нас 

ёсць вы со кія шан цы. Га лоў ны мі кан ку рэн-

та мі бу дуць са пер ні кі з Ра сіі і Поль шчы», — 
ад зна чыў удзель нік Алім пій скіх гуль-

 няў у Лон да не, адзін з лі да раў бе ла рус-

кай ка ман ды Аляк сандр ФА МІ НОЎ.

Кон нае трох бор'е ўклю чае ў ся бе тры 
дыс цып лі ны: ма неж ную яз ду, крос і пе-
ра адо лен не пе ра шкод. Гэ ты від спор ту 
лі чыц ца са мым ві до вішч ным, але ў той жа 
час не бяс печ ным, час тыя па дзен ні ко ней 
мо гуць па цяг нуць сур' ёз ныя на ступ ствы, 
та му тра са для спа бор ніц тваў бу дзе рых-
та вац ца вель мі ста ран на. 

У цэ лым ад зна чым, што ў бе ла рус ка га 
кон на га спор ту ба га тыя тра ды цыі. На шы 
спарт сме ны пры ма лі ўдзел у пя ці Алім пі я-
дах. Ця пер ідзе ак тыў ная пад рых тоў ка да 
на ступ ных га лоў ных стар таў ча ты рох год-
дзя ў Япо ніі. «Ста ра ем ся аказ ваць уся ля-

кую да па мо гу на шым лі да рам. З'я ві ла ся 

да стат ко вая коль касць ко ней вы со ка га 

ўзроў ню, якія мо гуць кан ку ры ра ваць на 

між на род най арэ не. Ма ю чы ад быц ца тур-

нір па трох бор'і ў Ра там цы рас крые маг чы-

мас ці на шых ко ней і на ез ні каў», — ад зна-
чыў стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

кон на га спор ту Сяр гей ДРА ЖЫН.

У вы хад ныя 28 і 29 лі пе ня на час ад-
кры та га чэм пі я на ту Бе ла ру сі рас пра ца-
ва на пра гра ма для гле да чоў, на тэ ры-
то рыі комп лек су бу дуць ар га ні за ва ны 
фуд-кор ты, дзі ця чая зо на, пра пра цоў ва-
юц ца марш ру ты да стаў кі заў зя та раў у 
Ра там ку.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



Наш фар матНаш фар мат  

ВЫ СОЦ КІ 
І СУ ЧАС НІ КІ
Пад На ва груд кам ад быў ся 
пя ты бар даў скі фес ты валь

Ка ля во зе ра Лі тоў ка пад На ва груд-

кам прай шоў рэ гі я наль ны фес ты-

валь-кон курс бар даў скай пес ні «Му-

зы ка сэр цаў», які пя ты раз са браў 

пры хіль ні каў твор час ці са вец ка га 

паэ та, ак цё ра і аў та ра-вы ка наў цы 

ўлас ных пе сень Ула дзі мі ра Вы соц-

ка га.

Як ад зна чы лі ў ад дзе ле куль ту ры На ва-
груд ска га рай вы кан ка ма, удзел у кон кур се 
сё ле та ўзя ло больш за 20 аў та раў і вы ка-
наў цаў з роз ных рэ гі ё наў. Так са ма пад час 
фес ты ва лю пра ца ва лі кніж ная ілюст ра-
 тыў ная вы ста ва «Ча ла век, па эт, ак цёр» 
і фо та вы ста ва «На ва гру дак у 60-я».

А яшчэ прос та на бе ра зе во зе ра на 
вя ліз ным эк ра не ад быў ся нач ны кі на се-
анс філь ма «Сы ны ідуць у бой» Вік та ра 
Ту ра ва. Па вод ле мас тац кай ле ген ды, Ула-
дзі мір Вы соц кі, які ў 1969 го дзе пад час 
зды мак у філь ме жыў у На ва груд ку ра зам 
з жон кай Ма ры най Ула дзі, за ад ну толь кі 
ноч на пі саў не каль кі пе сень для кар ці ны, а 
паз ней пад ура жан нем ад гіс то рыі і пры га-
жос ці ту тэй ша га краю ства рыў боль шасць 
пе сень са свай го ва ен на га цык ла.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА



У хо дзе ма ні то рын гу цэ на вай сі ту а-

 цыі ў чэр ве ні — лі пе ні экс пер ты 

за ўва жы лі, што цэ ны на мя са птуш кі іс-

 тот на вы рас лі. Пры чым рост ад быў ся 

за кошт ца ны вы твор цаў. Пры тых жа 

ганд лё вых над баў ках вы твор цы па вя-

лі чы лі ца ну і ад мя ні лі зніж кі, якія бы лі 

ра ней. Па асоб ных ганд лё вых аб' ек тах 

ца на на мя са птуш кі вы рас ла да 28 %. 

Та кім чы нам ад на мо ман та ва ся бе па-

вя лі най буй ней шыя вы твор цы птуш кі. 

Ас тат нія, якія не зай ма юць іс тот най 

до лі на рын ку, пад цяг ну лі ся за лі да ра-

мі і пад ня лі кош ты пры клад на на та кім 

жа ўзроў ні. Гэ та факт. Мы па пра сі лі 

пра ка мен та ваць сітуацыю прад стаў ні-

ка за ці каў ле на га ве дам ства.

— Па пя рэд не мы не вы яві лі эка на міч ных 
пад стаў для ад на мо ман та ва га рос ту цэн на 
мя са птуш кі. Пра во дзіц ца рас сле да ван не, 
ка лі бу дуць вы ні кі, мы па ве да мім, — ска заў 
на чаль нік ана лі тыч на га ўпраў лен ня Мі ніс-

тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю (МАРГ) Па вел ФІ ЛІ ПАЎ. — У рэ гі ё -
нах за фік са ва ны знач ны рост цэн на мя са
ку ры цы з ад ме най усіх скі дак, пры гэ тым 
фак та ру се зон нас ці вы яў ле на не бы ло. Мя са
ку ры цы па да ра жэ ла ў ся рэд нім на 12—15 %: 
па вы шэн не ад пуск ной ца ны на 6—7 %
плюс ад ме на зні жак дае та кі іс тот ны рост. 
Гэ та бы ло за ўва жа на спа жыў ца мі.

Акра мя та го, на чаль нік упраў лен ня за ўва-
жыў, што за фік са ва нае ўзняц це цэн вы твор-
ца мі мя са птуш кі на ад ну ве лі чы ню ад бы ло ся 
прак тыч на ў адзін дзень. «Не мо гуць вы рас-
ці вы дат кі прад пры ем стваў на вы твор часць 
птуш кі ад на ча со ва ў адзін дзень. Гэ та пра-
цяг лы пра цэс. Ба чац ца пры кме ты цэ на вай 
змо вы», — па ве да міў Па вел Фі лі паў.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка віў ся ў 

прад стаў ні коў мі ніс тэр ства, ці маг чы мае 

ў хут кім ча се «ад круч ван не» не аб грун та-

ва на пад ня тых кош таў.

Як рас тлу ма чы ла на чаль нік юры дыч-

на га ўпраў лен ня мі ніс тэр ства Тац ця на 

ПА РЭЙ КА, ана ла гіч ная сі ту а цыя з ад на-
мо мант ным рос там цэн бы ла за фік са ва на 
ра ней у сфе ры су вя зі. «Як толь кі прай шла 
ін фар ма цыя пра па ча так ан ты ма на поль на га 
рас сле да ван ня, суб' ек ты змя ні лі сі ту а цыю 
і вяр ну лі ся да та го, што бы ло ра ней», — 
да да ла яна.

Так са ма на прэс-кан фе рэн цыі жур на ліс ты 
пад ня лі пы тан не пра пе ра боі з па стаў ка мі 
цэ мен ту і пра па да ра жан не гэ та га бу даў ні-
ча га ма тэ ры я лу. На мес нік мі ніст ра ан ты-

ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ар тур 

КАР ПО ВІЧ лі чыць, што дэ фі цы ту цэ мен ту ў 
на шай кра і не ў ця пе раш ні час ня ма.

Ён за явіў, што праб ле мы з па стаў ка мі цэ-
мен ту на ўнут ра ны ры нак ра ней бы лі вы клі-
ка ны ча со вым спы нен нем вы твор час ці ў ААТ 
«Крас на сель скбуд ма тэ ры я лы» з-за па лом кі. 
«Чэр вень быў вель мі га ра чы, вя лі кі по пыт быў 
на цэ мент з-за та го, што буд ма тэ ры ял хут ка 
вы сы хаў. Ка лі пры дрэн ным на двор'і яму трэ-
ба тры дні, то ў спя ко ту ён вы сы хаў за дзень.
Та му пад ня ўся ажы я таж ны по пыт на цэ мент, 
у не ка то рых мес цах ён штуч на па да гра ваў -
ся», — ска заў пер шы на мес нік мі ніст ра.

Па вод ле яго слоў, пы тан не аб па стаў-
ках цэ мен ту аб мяр коў ва ла ся ва ўра дзе на 
ўзроў ні ві цэ-прэм' е ра Ана то ля Ка лі ні на. 
Прад пры ем ствы, як за пэў ні лі прад стаў ні кі 
Мін бу дар хі тэк ту ры, бы лі да стат ко ва за бяс-
пе ча ны за па са мі цэ мен ту да се зо на.

Бы лі ча со выя праб ле мы з про да жам цэ-
мен ту ў роз ніч най ганд лё вай сет цы. «Ад зна-
ча лі ся пэў ныя фак ты яго ад сут нас ці. Гэ та звя-
за на з не пла на мер най ад груз кай з за во даў. 
На двор'е са пса ва ла ся і ажы я таж ны по пыт на 
яго знік», — удак лад ніў Ар тур Кар по віч.

Сяр гей КУР КАЧ



Спа жы вецСпа жы вец  

ЧА МУ ДА РА ЖЭЕ КУ РА ЦІ НА?
Ан ты ма на поль нае мі ніс тэр ства раз гле дзе ла ў гэ тым пры кме ты цэ на вай змо вы

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

БЯЗ ВІЗ 
НА МЕ СЯЦ

Тэр мін бяз ві за ва га зна хо джан ня ў на шай 

кра і не за меж ных гра ма дзян па вя лі ча ны да 

30 дзён. Ад па вед ны ўказ Прэ зі дэнт Бе ла ру-

сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў 24 лі пе ня. 

Пры гэ тым пра ві лы пры быц ця за ста лі ся тыя ж: 

ін ша зем цы па він ны пры ля таць праз На цы я-

наль ны аэ ра порт Мінск.

Ігар ФІ СЕН КА, на чаль нік га лоў на га кон суль-

ска га ўпраў лен ня МЗС, ад зна чыў, што за апош нія 
тры га ды ва ўрэ гу ля ван ні рэ жы му ўез ду за меж ні каў 
ад бы лі ся знач ныя па зі тыў ныя змя нен ні. Коль касць 
ін ша зем цаў, якія на ве да лі на шу кра і ну, іс тот на па вя-
лі чы ла ся. Асноў ная до ля ўяз джае праз На цы я наль-
ны аэ ра порт. Па са жы ра па ток праз яго толь кі ле тась 
па вя лі чыў ся на 20 %. Сё ле та рост пра цяг ва ец ца.

Бяз ві за вы ўезд ад біў ся і на рэ гі ё нах. Рост экс пар-
ту ту рыс тыч ных па слуг на Гро дзен шчы не па вы ні ках 
2017-га па вя лі чыў ся на 34 % да ўзроў ню 2016-га. 
У Мін ску — на 35,5 %. Ча ка ец ца, што змя нен ні пры -
вя дуць да да лей ша га раз віц ця ту рыс тыч най сфе ры. 
Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца да ступ нас ці са на тор-
на га і ме ды цын ска га ту рыз му, бо тэр мін пу цёў кі 
ця пер уклад ва ец ца ў гэ тыя 30 дзён. Так са ма гэ та 
да зва ляе вы ра шыць пы тан ні з уез дам ба лель шчы-
каў, якія збі ра юц ца на ве даць між на род ныя спар тыў-
ныя ме ра пры ем ствы, і пад рых тоў кай спарт сме наў 
на ву чэб на-трэ ні ро вач ных збо рах. Што да ты чыц ца 
ме ды цын скіх па слуг, па сло вах Дзміт рыя КА ЛІСТ-

РА ТА ВА, на чаль ні ка ўпраў лен ня прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці, цэ на ўтва рэн ня і дзяр жаў най 

ма ё мас ці Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, ча ка ец ца, 
што сё ле та аб' ём экс пар ту ме ды цын скіх па слуг па-
вя лі чыц ца на 15—20 % (і скла дзе ка ля $40 млн).

Анд рэй МОЛ ЧАН, ды рэк тар дэ парт амен та 

па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, пад-
крэс ліў, што па ве лі чэн не тэр мі на бяз ві за ва га ўез ду 
пры вя дзе да па ве лі чэн ня якас ці і куль ту ры аб слу-
гоў ван ня. У тым лі ку не аб ход на па шы раць вы ка ры-
стан не асноў ных за меж ных моў і на ву чаць пер са нал 
у рэ гі ё нах. Ужо іс ну юць і но выя пра па но вы па лі бе-
ра лі за цыі зна хо джан ня ту рыс таў у на шай кра і не. 
Ва дзім ЗА БА РО НАК, на чаль нік ад дзе ла міг ра цыі

дэ парт амен та па гра ма дзян стве і міг ра цыі 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, рас ка заў, што пад-
 рых та ва ны за ко на пра ект, у якім пра ду гледж ва ец ца 
па вя лі чыць тэр мін зна хо джан ня ін ша зем цаў без 
рэ гіст ра цыі да 10 дзён. Акра мя та го, пра цяг ва ец ца 
ра бо та па ўвя дзен ні рэ гіст ра цыі праз адзі ны пар тал 
элект рон ных па слуг, гэ та зна чыць праз ін тэр нэт.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Пя ці га до вая дзяў чын ка ў Го ме лі, 

якая бы ла ад на до ма, вый шла на 

бал кон дзя вя та га па вер ха і ста ла ў 

расчыненым акне. Не раў на душ ныя 

мі на кі вы клі ка лі ра та валь ні каў.

Вы па дак ад быў ся на ву лі цы Ко жа ра 
ўве ча ры ў аў то рак. Адзін ра та валь нік 
пад ня ўся на дзя вя ты па верх і ўба чыў, 
што ўва ход ныя дзве ры ў ква тэ ру за чы-
не ны. Та ды ён па чаў на ладж ваць кан-
такт з дзяў чын кай праз дзве ры. У ней кі 
мо мант яна ады шла ад рас чы не на га 
акна. Тут жа ў ква тэ ру па аў та лес ві цы 
праз акно тра піў дру гі ра та валь нік.

Аб тым, што зда ры ла ся, су пра цоў ні кі 
МНС тут жа па ве да мі лі ма ці. Ака за ла ся, 
што яна, вы хо дзя чы з до ма, па пра сі ла 
па гля дзець за дзяў чын кай і дзе вя ці-

га до вым хлоп чы кам сваю ста рэй шую 
сяст ру. Але яна так са ма не ку ды пай-
шла. А пас ля пай шоў гу ляць і хлоп чык. 
«Лан цу жок» ад каз ных скон чыў ся — 
і так ма лая за ста ла ся до ма ад на.

Ра та валь ні кі да ча ка лі ся пры хо ду ма ці.
— Кож ны вы па дак, ка лі дзе ці за ста-

юц ца без на гля ду да рос лых, мы рас-
цэнь ва ем як над звы чай ную сі ту а цыю, — 
па ве да міў афі цый ны прад стаў нік ве-

дам ства Ві таль НА ВІЦ КІ.

На га да ем, што 9 лі пе ня тра ге дыя па 
ана ла гіч ным сцэ на рыі ледзь не ра зы-
гра ла ся ў Мін ску: пя ці га до вы хлоп чык, 
які так са ма быў адзін до ма, вы ва ліў ся 
з акна сё ма га па вер ха. Ма ло га па спе лі 
зла віць у коў дру, ад па дзен ня ён атры-
маў траў мы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Ар га ні за та рам ме ра пры ем ства 

вы сту пі ла Бе ла рус кае та ва рыст-

ва Чыр во на га Кры жа. Па доб нае 

на ву чан не пра хо дзіць ужо сё мы 

раз. Шко ла бу дзе доў жыц ца да 

29 лі пе ня. За ня ткі пра хо дзяць на 

ба зе Ін сты ту та пе ра пад рых тоў кі 

і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі МНС у 

Ба ры саў скім ра ё не.

Ва ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця 
пры ня лі ўдзел мі ністр ін фар ма цыі 

Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ, ге не раль-

ны сак ра тар БТЧК Воль га МЫЧ КО.

— Мэ та шко лы — ад пра ца ваць ме-
ха ніз мы ўза е ма дзе ян ня і ка ар ды на цыі 
ва лан цёр скіх атра даў БТЧК з за ці каў-
ле ны мі дзяр жаў ны мі, між на род ны мі і 
гра мад скі мі ар га ні за цы я мі ва ўмо вах 
пры быц ця ў кра і ну вя лі ка га лі ку вы-
му ша ных пе ра ся лен цаў і міг ран таў, — 
пад крэс лі ла Воль га Мыч ко.

Сё ле та на тэ ры то рыі Бе ла ру сі са-
бра лі ся ка ман ды на цы я наль ных та ва-
рыст ваў Чыр во на га Кры жа з 10 кра ін, 
ся род якіх Бал га рыя, Лат вія, Літ ва, 
Ра сія, Та джы кі стан, Укра і на. Да рэ чы, 
прад стаў ні кам апош няй прый шло ся 
прай сці жорст кі кон курс ны ад бор: з 400 
ах вот ных ада бра лі ўся го 10 ча ла век. 

Упер шы ню да ме ра пры ем ства да лу чы-
лі ся ва лан цё ры з Іра на.

У пра гра ме шко лы — прак тыч ныя 
трэ нін гі, на кі ра ва ныя на вы ра та ван не 
ў цяж ка да ступ ных мес цах і за ва лах, 
ака зан не пер шай да па мо гі вя лі кай 
коль кас ці па цяр пе лых, ад пра цоў ка ал-
га рыт му дзе ян няў пры хі міч ных і ра-
ды я цый ных ава ры ях. Куль мі на цы яй 
ста нуць 24-га дзін ныя па ля выя ву чэн ні. 
Згод на з ле ген дай, ка ман дам не аб-
ход на ар га ні за ваць пунк ты ча со ва га 
раз мя шчэн ня і тран зіт ныя ла ге ры для 
вя лі кай коль кас ці вы му ша ных пе ра ся-
лен цаў на фо не шмат лі кіх да рож ных 
ава рый і кры зіс ных сі ту а цый.

У ра бо це шко лы за дзей ні ча ны прад-
стаў ні кі Між на род най фе дэ ра цыі Чыр во-
на га Кры жа і Чыр во на га Паў ме ся ца, МНС, 
МУС, Між на род най ар га ні за цыі па міг ра-
цыі, Фон ду ААН у га лі не на ро да на сель ніц-
тва, упраў лен ня Вяр хоў на га ка мі са ра ААН 
па спра вах бе жан цаў ААН, Фон ду ААН у 
га лі не на ро да на сель ніц тва. З іх удзе лам 
прой дзе се мі нар па пы тан нях ар га ні за цыі 
да па мо гі вы му ша ным пе ра ся лен цам і міг-
ран там ва ўмо вах су час ных вы клі каў.

Да р'я КАС КО



Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  

АПЯ РЭДЖ ВА Ю ЧЫ ПА ГРО ЗЫ
Стар та ва ла Між на род ная шко ла па пад рых тоў цы 

да рэ ага ван ня на над звы чай ныя сі ту а цыі


