
— Бяс печ ная таў шчы ня лё ду 

для та го, каб там мог зна хо дзіцца 

ча ла век, — не менш за сем сан-

ты мет раў, — на гад вае вя ду чы 

спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска-

га гра мад скага аб' яднан ня 

«Тава рыства ра та ван ня на во-

дах» Алег БАРАЗ НА. — Але 

час, ка лі лёд «на рас таў» да та-

кой ве лі чы ні, сё ле та быў вель мі 

не пра цяг лы. На двор'е яшчэ са 

снеж ня ста іць, мяк ка ка жу чы, 

не зу сім зі мо вае. Хут чэй за ўсё, 

ужо і не сфар му ец ца паў на вар-

тас нае ля до вае па крыц цё. Та-

кая аб ста ноў ка на ма ёй па мя ці 

ўпер шы ню. Та му лепш сха дзіць 

у кра му і ку піць гэ ты са мы кі-

ла грам ры бы, а не ры зы ка ваць 

сва ім жыц цём.

Лёд, ад нак, утва раў ся на ва-

да ёмах Ма гі лёў скай і част ко ва 

Ві цеб скай і Го мель скай аб лас-

цей. А вось на за ха дзе і ў цэнт ры 

кра і ны гэ та га так і не ад бы ло ся. 

Ды і тое, фар мі ра ваў ся лёд толь-

кі на тых ва да ёмах, дзе мі ні мі-

за ва ны рух па вет ра, 

ад сут ні чае ця чэн не.

На пя рэ дад ні 75-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі 

«Звяз да» за пус кае но вы пра ект. Су мес на з 

Му зе ем гіс то рыі Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі мы 

бу дзем зна ё міць чы та чоў з ва ен ным шля хам 

поў ных ка ва ле раў ор дэ наў Сла вы, якія па хо-

дзяць з на шай кра і ны.

Гэ тая ўзна га ро да бы ла за сна ва на 8 ліс та-

па да 1943 го да. Яе з'яў лен ню па пя рэд ні ча-

ла вы зва лен не Кі е ва, якое ад бы ло ся дву ма 

дня мі ра ней. Бай цы пра яві лі та кую муж насць 

пры фар сі ра ван ні Дняп ра, што іс ну ю чых на 

той час уз на га род не ха па ла, каб ад дзя чыць 

ра да вы і сяр жанц кі са стаў за подз ві гі. Уз на-

га родж ваць ор дэ нам Сла вы маг лі ра да вых, 

сяр жан таў, а так са ма ма лод шых лей тэ нан таў 

Ва ен на-па вет ра ных сіл.

Кры тэ рыі для атры ман ня ўзна га ро ды бы лі 

жорст кія. На прык лад, зна хо дзя чы ся ў тан-

ку, які за га рэў ся, пра цяг ваць вы кон ваць 

бая  вую за да чу; з аса біс тай зброі страль бой 

зні шчыць ад 10 да 50 сал дат і афі цэ раў пра-

ціў ні ка; аса біс та за ха піць у па лон ва ро жа га 

афі цэ ра; ры зы ку ю чы жыц цём, вы ра та ваць у 

баі ка ман дзі ра ад не бяс пе кі; грэ бу ю чы аса-

біс тай бяс пе кай, за ха піць у баі ва ро жы сцяг; 

па ра не ным пас ля пе ра вяз кі зноў вяр нуц-

ца ў строй; з аса біс тай зброі збіць са малёт 

саперні ка; імк лі ва ўрэ за ўшы ся на сва ім тан-

ку ў ка ло ну са пер ні ка, ска мя чыць яе і пра-

цяг ваць вы кон ваць ба я вую за да чу; зда быць 

каш тоў ныя звест кі пад час раз вед кі. І гэ та 

толь кі ка рот кі пе ра лік.

...У Бе ла ру сі, на жаль, ужо не за ста ло ся ў жы-

вых поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы. Апош ні 

з іх — Вік тар Ве таш кін, які ка ман да ваў мі на-

мёт ным раз лі кам, ады шоў у леп шы свет у 

чэр ве ні 2015 го да. Тым каш тоў ней шыя ця пер 

здым кі ве тэ ра наў, зроб ле ныя ў мі ну лыя дзе-

ся ці год дзі на шым фо та май страм 

Ана то лем Кле шчу ком.
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На Уол-стрыт аб ва лі лі ся фон да выя ін дэк сы
Аме ры кан скі пра мыс ло вы ін дэкс Dоw Jоnеs ска ра ціў ся на 

1031,61 пунк та з-за апа сен няў ін вес та раў, звя за ных з рас паў-

сюдж ван нем но ва га ка ра на ві ру са. Тар гі на Нью-Ёрк скай фон да вай 

бір жы па ка за лі най гор шы вы нік за два га ды. Ін дэкс стра ціў усе на-

быт кі, да сяг ну тыя з па чат ку гэ та га го да. Знач на ска ра ці лі ся і ін шыя 

клю ча выя аме ры кан скія ін дэк сы, та кія як S&Р 500, які ўклю чае 

най буй ней шыя кам па ніі фон да ва га рын ку ЗША, і ін дэкс элект рон-

най бір жы Nаsdаq. Най боль шыя стра ты ў ак цый та кіх авія кам па-

ній, як Dеltа, Аmеrісаn Аіrlіnеs і Unіtеd Аіrlіnеs. Гэ та вы нік рэз ка га 

ска ра чэн ня коль кас ці па лё таў на кі тай скім на прам ку. Па цяр пе лі і 

ак цыі аме ры кан скіх кам па ній, чыя вы твор часць у знач най сту пе-

ні раз ме шча на ў Кі таі, у тым лі ку 

Аррlе і NVіdіа. Най ба га цей шыя 

лю дзі пла не ты па зба ві лі ся за су ткі 

139 міль яр даў до ла раў. У пры ват-

нас ці, ге не раль ны ды рэк тар гру пы 

кам па ній LVMH Бер нар Ар но і кі-

раў нік Аmаzоn Джэф Без ас стра-

ці лі па $4,8 міль яр да.

На кар на ва ле ў Гер ма ніі аў то пра та ра ні ла 
на тоўп лю дзей

Не менш за 30 ча ла век, у тым лі ку дзе ці, па цяр пе лі ў вы ні-

ку на ез ду. Кі роў ца Mеrсеdеs-Kоmbі на поў най хут ка сці ўля цеў 

у на тоўп удзель ні каў па ра ду ў 

го ра дзе Фоль кмар зе не ў зям лі 

Ге сэн, што ў цэнт раль най Гер-

ма ніі. Дзе сяць ча ла век атры ма лі 

сур' ёз ныя траў мы, ся род іх ёсць 

ма лень кія дзе ці. Па сло вах ві-

да воч цаў, муж чы на на ўмыс на 

на кі роў ваў ма шы ну на лю дзей 

і на ват спе цы яль на цэ ліў у тое 

мес ца, дзе ста я ла больш за ўсё 

не паў на лет ніх. Ма шы на пра еха-

ла ка ля 30 мет раў праз на тоўп, 

па куль не спы ні ла ся. Кі роў ца 

пры гэ тым пра цяг ваў ціс нуць на 

газ. Зла чын ца за тры ма лі, гэ та 

ака заў ся 29-га до вы гра ма дзя-

нін ФРГ. Яму прад' яў ле на аб ві на ва чан не ў на ўмыс ным на ез дзе. 

Ма ты вы ўчын ку па куль не вя до мыя. Па звест ках ін тэр нэт-пар та ла 

ча со пі са Dеr Sріеgеl, кі роў ца зна хо дзіў ся ў ста не цяж ка га ал ка-

голь на га ап'я нен ня. Яго су сед ка рас ка за ла тэ ле ка на лу RTL, што 

ба чы ла, як муж чы на ад' яз джаў ад до ма. «Ён вы гля даў так, ні бы та 

быў пад нар ко ты ка мі, і ска заў, што «хут ка пра мя не на пі шуць 

га зе ты», — за яві ла жан чы на.

Па мёр апош ні мар шал Са вец ка га Са ю за 
Дзміт рый Язаў

Бы лы мі ністр аба ро ны і апош ні мар шал 

Са вец ка га Са ю за Дзміт рый Язаў па мёр 

на 96-м го дзе жыц ця. Пра гэ та па ве да мі лі 

ў Мі на ба ро ны РФ. Пры чы най смер ці ста-

ла цяж кая і пра цяг лая хва ро ба.

Язаў быў апош ні мі ністр аба ро ны 

СССР і апош ні мар шал Са вец ка га Са ю за, які за ста ваў ся ў жы-

вых. Ва ен ным ве дам ствам ён кі ра ваў з мая 1987 го да да жніў ня 

1991 го да. Ме на ві та ў гэ ты час са вец кія вой скі бы лі вы ве дзе ны 

з Аф га ні ста на. Язаў так са ма быў чле нам ЦК КПСС і кан ды да там 

у чле ны Па літ бю ро ЦК з 1987 го да, а з 1990-га — чле нам прэ-

зі дэнц ка га са ве та СССР, за тым чле нам Са ве та бяс пе кі СССР. 

У жніў ні 1991-га ён як член ГКЧП даў за гад аб увод зе тан каў і 

ін шай ва ен най тэх ні кі ў Маск ву. Яго арыш та ва лі па пры лё це ў 

аэ ра порт Уну ка ва з Фа ро са і аб ві на ва ці лі ў дзяр жаў най здра дзе. 

У лю тым 1994-га Язаў тра піў пад ам ніс тыю.
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Ула дзі мір СІ ЗОЎ, 

на мес нік стар шы ні 

кан цэр на 

«Бел наф та хім»:

«Па пы тан ні 
кам пен са цыі за бруд ную 
наф ту вя дзец ца 
ўжо пад пі са ны 
пра та кол, 
што ра сій скі бок 
га то вы кам пен са ваць. 
Ідзе ра бо та, на кі ра ва ная 
на ўста наў лен не 
і па цвяр джэн не тых 
кам пен са цый ных 
вы плат, якія ў вы ні ку 
па він ны быць 
пе ра лі ча ныя 
на ад рас Ма зыр ска га 
наф тапера пра цоў ча га 
за во да. Га вор ка ідзе 
пра су му па ана ло гіі 
з ін шы мі ба ка мі, 
якія бы лі ўцяг ну тыя 
ў гіс то рыю 
з бруд най наф тай, — 
гэ та контр аген ты 
ў Поль шчы, Чэ хіі, 
Сла ва кіі, Венг рыі. 
З ад кры тых кры ніц 
ста ла вя до ма, што яны 
атры ма лі кам пен са цыю 
ў па ме ры $15 на ба раль 
па стаў ле най наф ты 
з па вы ша ным 
утры ман нем 
хло рар га ні кі».
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СМЯ РОТ НАЯ 
ЮШ КА

Як па ры ба чыць без на ступ стваў?
Хоць ады хо дзя чая зі ма за ста ец ца хі ба што толь кі на ка лен-

да ры, але ад сут насць сне гу і ня час тыя ад моў ныя тэм пе ра-

ту ры не па ло ха юць фа на таў зі мо вай ры бал кі. Зда ва ла ся 

б, што мож на ра біць на ва да ёмах у та кіх не спры яль ных 

умо вах? Не атры ма ла ся сё ле та з зі мой — ну што ж зра біць, 

трэ ба ча каць на ступ ную. Але да лё ка не ўсе ры ба кі га то вы 

пры слу хац ца да ло гі кі. І тым са мым па паў ня юць ста тыс ты ку 

ня шчас ных вы пад каў. За ўва жа на, што на смя рот ную ры зы-

ку ідуць лю дзі, якія, зда ва ла ся б, па він ны быць у муд ро ныя 

жыц цё вым до све дам. Усім па та ну лым ры ба кам за ня поў ныя 

два ме ся цы 2020-га ўжо пе ра ва лі ла за пяць дзя сят.

• Прэзідэнт пад пі саў 

указ аб раз віц ці АПК 

Віцеб скай воб лас ці.

• Су ад но сі ны ся рэд няй 

пен сіі па ўзрос це і ся рэд няй 

зар пла ты ў сту дзе ні скла лі 

39,9 %.

• У Бай нэ це стар туе 

маш таб ная пра гра ма па 

пад трым цы бе ла рус кай 

мо вы.

• З-за бруд най наф-

ты з Ра сіі і аб ме жа ван няў 

на вы ваз наф та пра дук таў 

экс парт Бе ла ру сі зні зіў ся 

больш чым на $2 млрд.

• На Бе лА ЭС уклю ча на 

ў ра бо ту чац вёр тая вы са-

ка воль тная лі нія.

• Но вы кор пус Пін ска га 

між ра ён на га ан ка дыс пан-

се ра пла ну юць ле там увес-

ці ў строй.

• У Мін ску жан чы на 

вы ска чы ла з акна 8-га па-

вер ха і не па цяр пе ла.

• У Япо ніі ва ўзрос це 

112 га доў па мёр най ста рэй-

шы муж чы на ў све це.

КОРАТКА

ДА РО ГА МІ 
СЛА ВЫ

Ад рэа лій 
і на перс пек ты ву

З та кім пры цэ лам раз гля да лі ся кан ды да ты 

на па са ды пер шых на мес ні каў стар шы ні КДБ 

і мі ніст ра ўнут ра ных спраў. Фар мат «кад ра ва га 

дня» ўчо ра быў зме не ны кі раў ні ком дзяр жа вы: 

на прад стаў лен ні кан ды да тур, акра мя дзяр жаў на га 

сак ра та ра Са ве та бяс пе кі і кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та пры сут ні ча лі стар шы ня Ка мі тэ та 

дзяр жаў най бяс пе кі і мі ністр унут ра ных спраў. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў: пер шыя на мес ні кі — 

клю ча выя фі гу ры, якія ў вы пад ку не аб ход нас ці па він ны, 

са мае мен шае, быць здоль ныя ўзна ча ліць струк ту ры, 

у якія пры зна ча юц ца.

Яшчэ ад но па тра ба ван не лі да ра кра і ны — но выя на чаль ні кі не 

па він ны цяг нуць за са бой тых, з кім ра ней пра ца ва лі. Кад ры трэ ба 

аб наў ляць, але не та кім чы нам. Ка лі бы лыя ка ле гі — пра фе сі я на-

лы, ні хто не за ба ра няе іх рэ ка мен да ваць у ін шыя струк ту ры, зма-

гац ца за іх, але не трэ ба іх пры строй ваць «пад ся бе», пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Аба вяз ко ва па він на быць ра кі роў ка пры 

пры зна чэн ні кад раў», — за па тра ба ваў ён.

Пад час прад стаў лен ня кан ды да таў кі раў нік дзяр жа вы па гу та-

рыў з кож ным. На ва кан сію пер ша га на мес ні ка мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў — на чаль ні ка кры мі наль най мі лі цыі быў прад стаў ле ны пал-

коў нік мі лі цыі Ге надзь Ка за ке віч, які да гэ та га ўзна чаль ваў га лоў-

нае ўпраў лен не па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі 

кры мі наль най мі лі цыі МУС.

Аляк сандр Лу ка шэн ка спы таў, якое мес ца зай мае ўпраў лен не, 

якое ўзна чаль ваў Ка за ке віч, у кры мі наль най мі лі цыі. Пал коў нік 

мі лі цыі лі чыць, што гэ тае пад раз дзя лен не най больш пра су ну тае, 

бо ў сфе ры аба ро ту нар ко ты каў зла дзеі больш вы тан ча ныя, а зла-

чын ствы здзяйс ня юц ца з вы ка ры стан нем вы со кіх тэх на ло гій.

«Ця пер вы тан ча ныя ўсе, і кры мі наль ні кі, і нар ка дзял кі, і ганд ля-

ры людзь мі, ні хто ад кры та на гэ ту вай ну не хо дзіць», — за ўва жыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, да даў шы, што 70 пра цэн таў зла чын стваў 

ад бы ва ец ца па лі ніі кры мі наль на га вы шу ку (су праць ма ё мас-

ці і ўлас нас ці гра ма дзян), та му яго хва люе, на коль кі но вы пер-

шы на мес нік мі ніст ра га то вы зай мац ца гэ тым кі рун кам. Ге надзь 

Каза ке віч па ве да міў, што пра хо дзіў служ бу на па са дзе на чаль-

ні ка след ча га ўпраў лен ня го ра да, дзе рас сле да ва лі ся зла чын-

ствы, у тым лі ку кры мі наль на га ха рак та ру, мае во пыт ра бо ты і 

ў рас крыц ці эка на міч ных зла чын стваў. «Апе ра тыў на-вы шу ко вая 

дзей насць ад ноль ка вая для ўсіх пад раз дзя лен няў кры мі наль най 

мі лі цыі, — ад ка заў ён. — Вя до ма, спе цы фі ка ёсць. Бу ду ўні каць 

у яе і ар га ні зоў ваць ра бо ту».

Прэ зі дэнт пры зна чыў Ге на дзя Ка за ке ві ча пер шым на мес-

ні кам мі ніст ра МУС.

На па са ду пер ша га на мес ні ка стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў-

най бяс пе кі кі раў нік дзяр жа вы пры зна чыў ге не рал-ма ё ра 

Сяр гея Це ра ба ва, які да гэ та га ўзна чаль ваў упраў лен не КДБ па 

Го мель скай воб лас ці.

На яго мес ца ў Го ме лі пры зна ча ны пал коў нік Аляк сандр 

Мель ні каў, які да гэ та га зай маў па са ду на чаль ні ка ўпраў лен ня 

ўлас най бяс пе кі КДБ.

«Ка лі Прэ зі дэнт пры маў кад ра вае ра шэн не, ён асаб лі ва пад крэс-

ліў важ насць ар га ні за цыі кад ра вай ра бо ты ве дам ства, аба зна чыў 

не аб ход насць па ста ян на га па вы шэн ня ўзроў ню пра фе сій най пад-

рых тоў кі су пра цоў ні каў, за бес пя чэн ня пе ра ем нас ці ў ра бо це — 

з улі кам гэ та га бы лі па стаў ле ны ад па вед ныя за да чы», — рас ка заў 

по тым жур на ліс там но вы пер шы на мес нік стар шы ні КДБ 

Сяр гей Це ра баў.
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На «Провадах зімы» ў Каробчыцах пад Гроднам.

Час бліны есціЧас бліны есці

За кошт ча го пла ну ец ца 
зні жаць за хва раль насць?

Дэ ма гра фіч ная сі ту а цыя ў кра і не за ста-

ец ца на пру жа ная, яна тлу ма чыц ца шэ ра-

гам пры чын, у пры ват нас ці, ніз кім узроў нем 

на ра джаль нас ці і ста рэн нем на сель ніц тва, 

адзна чыў мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір 

КАРАНІК. Ка э фі цы ент на ра джаль нас ці пра-

цяг вае зні жац ца: у 2019-м ён склаў 9,4 пра-

мі ле, а год та му быў 10,1 пра мі ле.

— Ад моў ны дэ ма гра фіч ны пры рост аб-

умоў ле ны струк ту рай на сель ніц тва — змян-

шэн нем коль кас ці жан чын фер тыль на га 

ўзрос ту, тым, што мя ня юц ца са цы яль ныя 

пе ра ва гі — бела рус кі ста лі паз ней ус ту паць 

у шлюб і на ра джаць дзя цей, — рас-

тлу ма чыў Ула дзі мір Ка ра нік.

Вы ні кі і пла ныВы ні кі і пла ны

Па вы сіць вы яў ляль насць хва роб, 
пра цяг ласць жыц ця 

і зар пла ты мед ра бот ні каў
Пра што раз маў ля лі на вы ні ко вай ка ле гіі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя

У 2019 го дзе ме ды цын скую да па мо гу ў Бе ла-

ру сі аказ ва лі на на леж ным уз роў ні. Да сяг ну ты 

эк стрэ маль на ніз кія па каз чы кі дзі ця чай і ма-

ця рын скай смя рот нас ці, па вя лі чы ла ся пра цяг-

ласць жыц ця. Пры гэ тым дэ ма гра фіч ны пры-

рост на сель ніц тва ска ра ча ец ца, і ліч бы па на-

ра джаль нас ці ў най блі жэй шыя га ды за ста нуц ца 

ніз кія. У кра і не за год вы ка на на амаль 20 ты сяч 

кар ды ё хі рур гіч ных апе ра цый, а вы яў ляль насць 

ан ка ла гіч ных хва роб на ран няй ста дыі скла ла 

67,4 %, што дае маг чы масць раз ліч ваць на па-

ве лі чэн не пра цяг лас ці жыц ця. За кан чва ец ца рэ-

кан струк цыя Асі по віц кай цэнт раль най ра ён най 

баль ні цы і бу даў ніц тва Аст ра вец кай цэнт раль-

най ра ён най баль ні цы. У 2020-м пра цяг нец ца 

ра бо та па па ве лі чэн ні зар плат мед ра бот ні каў. 

Пра са мыя знач ныя да сяг нен ні мі ну ла га го да, 

праб ле мы і пла ны на бу ду чы ню іш ла раз мо ва на 

вы ні ко вай ка ле гіі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя.


