
КОРАТКА

У Бе ла ру сі, па вод ле 
звес так на 1 кра са ві ка гэ-
та га го да, пра жы ва юць 
13 тыс. 682 ве тэ ра ны Вя лі-
кай Ай чын най вай ны.

На рэс пуб лі  кан скім 
су  бот  н і  к у  за  роб  ле  на 
Br71 млрд 870 млн.

Пе ра лік вост ра за па-
тра ба ва ных эка но мі кай 
спе цы яль нас цяў (якія не-
аб ход ны эка но мі цы, але 
не да стат ко ва па пу ляр-
ныя ся род абі ту ры ен таў) 
пла ну юць фар мі ра ваць 
кож ны год. Ён бу дзе скла-
дац ца з 2017 го да і што год 
удак лад няц ца з улі кам 
вы ні каў па пя рэд няй ус-
туп най кам па ніі.

Аран жа вы ўзро вень не-
бяс пе кі быў уве дзе ны ўчо ра 
ў Бе ла ру сі з-за на валь ніц і 
ліў няў.

Асаб лі вая ўва га ў за-
ко на пра ек це «Аб абы-
хо джан ні з жы вё ла мі» 
бу дзе ўдзе ле на ме на ві та 
са ба кам па тэн цы яль на 
не бяс печ ных па род, пе-
ра лік якіх рас пра цу юць 
спе цы яль на да вы ха ду 
да ку мен та.
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1 млн 
963,2 тыс. 

ча ла век скла ла коль касць 
на сель ніц тва Мін ска на 
1 кра са ві ка — за І квар тал 
го да яна па вя лі чы ла ся 
на 3,4 тыс. ча ла век. 
У сту дзе ні–са ка ві ку ў 
ста лі цы на ра дзі ла ся 
5 385 дзя цей, што на 
149 дзя цей больш у 
па раў на нні з ана ла гіч ным 
ле таш нім пе ры я дам. 
Коль касць па мер лых 
зні зі ла ся ў па раў на нні 
з та кім жа пе ры я дам 
мі ну ла га го да на 
24 ча ла ве кі (на 0,5%). 
У сту дзе ні–са ка ві ку 
ў Мін ску за ха ваў ся 
на ту раль ны пры рост, 
які склаў 890 ча ла век, 
гэ та на 173 ча ла ве кі (на 
19,4%) больш, чым 
у сту дзе ні–са ка ві ку 
2015 го да. 
У сту дзе ні–са ка ві ку 
за рэ гіст ра ва на 
2 735 шлюб ных са юзаў, 
афі цый на ска са ва лі шлюб 
1 925 сем' яў.

Тур цыя ад мя ні ла ві зы для дзяр жаў Шэн ген скай зо ны
У Тур цыі ўсту піў у сі лу за кон аб ад ме не ві за вых аб ме жа-

ван няў для кра ін Шэн ген скай зо ны. Та кім чы нам Ан ка ра па-
пя рэд не пад рых та ва ла не аб ход ную за ка на даў чую ба зу для 
клю ча вой з пунк ту гле джан ня ста сун каў з Бру се лем і пра цэ саў 
еў ра ін тэг ра цыі па дзеі. Сён ня Еў ра ка мі сія па він на раз гле дзець 
вы ні ко вую спра ва зда чу аб пра грэ се пе ра моў з Тур цы яй у част-
цы ві за вай лі бе ра лі за цыі. У вы пад ку яе ўхва лен ня фак тыч на 
па ві нен па чац ца пад рых тоў чы пра цэс, па вы ні ках яко га да 
30 чэр ве ня шэн ген скія ві зы для гра ма дзян Тур цыі бу дуць ад-
ме не ны. Ан ка ры для гэ та га не аб ход на вы ка наць 72 умо вы. Па вод ле ін фар ма цыі, якую рас паў-
сю дзі лі СМІ, ЕК схіль ная ўхва ліць ад ме ну віз з Тур цы яй, ка лі кра і на са праў ды ўсё вы ка на ла.

Іс пан скі ка роль рас пус ціў пар ла мент
Ка роль Іс па ніі Фі ліп VІ пад пі саў указ аб рос пус ку пар ла мен та. Гэ та ад-

бы ло ся пас ля та го, як у ноч з 2 на 3 мая скон чыў ся тэр мін, ад ве дзе ны ма-
нар хам па лі тыч ным пар ты ям кра і ны для фар мі ра ван ня кі ру ю чай ка а лі цыі. 
Но выя вы ба ры пры зна ча ны на 26 чэр ве ня. Пры чы най рос пус ку пар ла мен та 
стаў па лі тыч ны кры зіс, у якім кра і на апы ну ла ся пас ля па пя рэд ніх вы ба раў. 
На род ная пар тыя Ма ры я на Ра хоя, якая да та го кі ра ва ла кра і най, хоць і 
за ня ла па вы ні ках га ла са ван ня пер шае мес ца, але не змаг ла ў адзі ноч ку 
сфар мі ра ваць урад.

Ву лі цы Ры ма і Мі ла на пач нуць па тру ля ваць кі тай скія па лі цэй скія
Ула ды Іта ліі пры цяг нуць кі тай скіх па лі цэй скіх для па тру ля ван ня ву ліц у Ры ме і Мі ла не. Пра 

гэ та па ве да міў мі ністр унут ра ных спраў кра і ны Ан джэ лі на Альфа на, пе рад ае Thе Guаrdіаn. 
Па вод ле яго слоў, па тру лі, якія скла да юц ца з су ай чын ні каў, 
да па мо гуць кі тай скім ту рыс там ад чу ваць ся бе ў бяс пе-
цы. Па лі цэй скія, якія прай шлі на ву чан не пад кі раў ніц твам 
італь ян скіх спе цы я ліс таў у Пе кі не, бу дуць на сіць фор му, 
пры ня тую ў Кі таі, каб гра ма дзя не КНР маг лі іх па зна ваць. 
Па тру лі бу дуць пе ра да ваць ін фар ма цыю італь ян скім пра-
ва ахоў ні кам і да па ма гаць су ай чын ні кам кан так та ваць з 
мяс цо вы мі ўла да мі пры не аб ход нас ці.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Трэ ні роў ка вы нос лі вас ці 
пад аў жае жыц цё 
па жы лых лю дзей

Да след чы кі пра ана лі за ва лі да-
ныя больш як 30 000 ча ла век ва 
ўзрос це, ста рэй шым за 65 га доў. 
Больш як 9% па жы лых лю дзей 
са ма ме ней два ра зы на ты дзень 
зай ма лі ся сі ла вы мі трэ ні роў ка мі. 
Да сле да ван не па ка за ла: удзель-
ні кі, якія трэ ні ра ва лі ся, ра дзей 
па мі ра лі на пра ця гу на ступ ных 
10 га доў, пе рад ае Zее Nеws. У та-
кіх доб ра ах вот ні каў бы ла на 41% 
зні жа на ры зы ка смер ці ад хва ро бы 
сэр ца, а ве ра год насць смер ці ад 
ра ку — на 19%. Па сло вах спе цы-
я ліс таў, уплыў сі ла вых трэ ні ро вак 
на зда роўе ма ла вы ву ча ны. Тым 
не менш вя до ма, што яны ста ноў-
ча ўплы ва юць на мы шач ную ма су, 
функ цы я наль ны стан і ка рыс ныя 
для лю дзей з хра ніч ны мі за хвор-
ван ня мі, та кі мі як дыя бет, астэ а па-
роз, астэ а ханд роз і атлус цен не.
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ЛІЧ БА ДНЯ

Легенды 
пасляваеннага 

Мінска

СТАР. 5

Зу сім хут ка на ста не га ра чая па ра. Дзе ці ад кла-
дуць убок пад руч ні кі і сшыт кі, якія на да ку чы лі за доў-
гія дзе вяць ме ся цаў, і ад пра вяц ца на доў гі ад па чы-
нак. Шмат ча су яны бу дуць пра во дзіць до ма, па куль 

баць кі зна хо дзяц ца на пра цы. Але як жа зра біць так, 
каб ле та не бы ло азмро ча на тра ге ды яй? І якія за ха-
ды му сяць пры няць баць кі? Аб гэ тым ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па гу та рыў з прэс-сак ра та ром Мінск ага 

аб лас но га ўпраў лен ня МНС Крыс ці най 
Зай ца вай.

ЗНАЙ ШЛІ МА ЛЫЯ ПО РАХ...
— Рых та ваць дзя цей да лет ня га ад-

па чын ку мы па чы на ем ужо ця пер. У 
маі стар туе ак цыя «Не па кі дай це дзя-
цей ад ных!». Ра та валь ні кі прый дуць у 
шко лы, дзі ця чыя сад кі, за ві та юць да 
шмат дзет ных сем' яў і ў дзі ця чыя да мы 
ся мей на га ты пу. Не па срэд на з чэр ве ня 
пач нец ца яшчэ ад на ак цыя — «Ка ні ку-
лы без ды му і агню». Тут на шых спе цы-
я ліс таў вар та ча каць у азда раў лен чых і 
пры школь ных ла ге рах. Мы пра вя дзём 
на ву чаль ныя гу тар кі і звер нем ува гу на, 
зда ва ла ся б, звы чай ныя по бы та выя мо-
ман ты, якія мо гуць ха ваць у 
са бе не бяс пе ку.

КА НІ КУ ЛЫ 
БЕЗ ПРАБ ЛЕМ

СТАР. 3

Два ме ся цы та му ў Мін ску 9-га до вы школь нік сам спра віў ся з па жа рам 
да пры ез ду ра та валь ні каў. Хлоп чык зна хо дзіў ся до ма адзін. 
Ён уклю чыў тэ ле ві зар і пай шоў на кух ню. А ка лі вяр нуў ся ад туль у па кой, 
то ўба чыў, што пры бор га рыць. Хлоп чык тут жа ад клю чыў тэ ле ві зар ад элект рыч нас ці, 
за ліў по лы мя ва дой і па кі нуў ква тэ ру. Пас ля вы свет лі ла ся, што па жар ад быў ся 
з-за ка рот ка га за мы кан ня. Школь нік пас ля рас ка заў, што лі та раль на за не каль кі дзён 
на ве даў урок па па жар най бяс пе цы і ска рыс таў атры ма ныя на ім ве ды.
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На па чат ку дач на га се зо на 
і па ля вых ра бот «Звяз да» 
тра ды цый на за пра сі ла 
да ся бе стар шы ню 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Анд рэя Га е ва 
на «пра мую лі нію» 
з кі раў ні ком ве дам ства, 
якое ад каз вае за зя мель ныя 
і ма ё мас ныя пы тан ні 
ў на шай кра і не. Да зва ні ла ся 
ка ля двух дзя сят каў чы та чоў. 
Пра па ну ем ва шай ува зе 
са мыя ак ту аль ныя 
тэ мы гэ тай раз мо вы.

Афарм ляць 
лепш свое ча со ва

Тац ця на Ге ор гі еў на, Мін ская воб-
ласць:

— У свой час мой муж пра ца ваў 
кі раў ні ком пле мян ной гас па дар кі 

сель гас прад пры ем ства і атры маў 
ад яго 15 со так. Гэ та бы ло ў 90-я 
га ды. Ад нак той ар га ні за цыі, якая 
да ва ла нам учас так, сён ня ўжо ня-

ма, бо ад бы ла ся рэ ар га ні за цыя. У 

нас на зям лю за ста лі ся да ку мен ты 

тых ча соў. За раз мы вы ра шы лі гэ-

ты ўчас так пры ва ты за ваць. З ча го 
па чы наць?

— А што ўяў ляе са бой гэ ты ўчас-
так? Для ча го яго вам да ва лі? І, па-
дру гое, ча му гэ ты ўчас так да гэтага 
часу не быў аформ ле ны? Ці ёсць там 
ней кія па бу до вы?

— Учас так зна хо дзіц ца ка ля го-
ра да Ба ра на ві чы. Да ваў ся ён для 
са да вод ства або пад буль бу.

— Так, быў пэў ны час, ка лі для са-
да вод ства лю дзям да ва лі ўчаст кі на-
ват у ме жах на се ле ных пунк таў. Але 
та ды на сям'ю вы лу ча лі не больш за 
10 со так. Якую наз ву мае 
ва ша та ва рыст ва?

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

АДЗІ НЫ СТА ТУС 
НЕ РУ ХО МАС ЦІ

СТАР. 2
Фо та Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Прад пры маль ні ку на за мет куПрад пры маль ні ку на за мет ку  ��

ВІР ТУ АЛЬ НАЕ 
ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ ЯКАС ЦІ
Та ва ры легп ра ма: як за рэ гіст ра ваць 

дэк ла ра цыю ан лайн?
За рэ гіст ра ваць дэк ла ра цыю аб ад па вед нас ці пра дук цыі 
па тра ба ван ням тэх ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за 
(ТР МС) з ня даў ня га ча су юры дыч ныя асо бы 
і ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі мо гуць ан лайн. 
Ця пер у іх ёсць вы бар — рэ гіст ра ваць гэ ты да ку мент 
у ор га не па сер ты фі ка цыі, як гэ та бы ло заў сё ды, 
або вы ка наць гэ тую пра цэ ду ру са ма стой на, 
ска рыс таў шы ся ін фар ма цый най сіс тэ май 
«Па ве дам ляль нае дэк ла ра ван не ад па вед нас ці».

Рэ гіст ра цыю дэк ла ра цый аб ад па вед нас ці ў элект рон най фор ме 
ажыц цяў ляе ўпаў на ва жа ны ор ган — Бе ла рус кі дзяр жаў ны ін сты тут 
стан дар ты за цыі і сер ты фі ка цыі (Бел ДІСС).

Па куль но вая сіс тэ ма дзей ні чае толь кі ў да чы нен ні да ТР МС 
на пра дук цыю, пры зна ча ную для дзя цей і пад лет каў, а так са ма на 
пра дук цыю лёг кай пра мыс ло вас ці. Гэ ты пе ра лік пла ну ец ца па шы-
рыць.

Пра маг чы мас ці но вай сіс тэ мы ка рэс пан дэн ту га зе ты «Звяз да» 

рас каз вае на чаль нік сек та ра Бел ДІСС, ад мі ніст ра тар упаў на ва-
жа на га ор га на па рэ гіст ра цыі дэк ла ра цый аб ад па вед-
нас ці ў элект рон най фор ме Воль га ЧЭР НІК. СТАР. 2

ВЫ ШЭЙ ШАЯ 
АДУ КА ЦЫЯ — ЭЛІТ НАЯ

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў не спра шчаць пра цэ ду ру 
па ступ лен ня, каб за бяс пе чыць якас ны ад бор сту дэн таў

Ус туп ныя іс пы ты ў Бе ла ру сі не аб ход на асу час ніць. На гэ тым зра біў 
ак цэнт Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 3 мая ў час на ра ды па пы-
тан нях ка рэк ці роў кі пра віл пры ёму ва ўста но вы вы шэй шай і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі. На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, іс ну ю чая ў 
кра і не ў вы гля дзе ЦТ сіс тэ ма пры ёму ў ВНУ і ССНУ не па він на быць 
за сты лай, не аб ход на, каб яна гнут ка рэ ага ва ла на су час ныя па ве вы. 
Прэ зі дэнт ад зна чыў, што іс ну юць роз ныя пунк ты гле джан ня на конт 
цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, але ня ма і знач най пе ра ва гі ні ў адзін, 
ні ў дру гі бок. Кі раў нік дзяр жа вы ў сваю чар гу больш ары ен ту ец ца 
ў гэ тым пы тан ні на экс пер таў і гра мад ства.

На на ра дзе так са ма аб мяр коў ва лі ся ме ры для па ве лі чэн ня на бо ру 
абі ту ры ен таў на вост ра за па тра ба ва ныя эка но мі кай спе цы яль нас ці. У 
су вя зі з гэ тым Прэ зі дэнт за па тра ба ваў не спра шчаць пра цэ ду ру па ступ-
лен ня, каб за бяс пе чыць якас ны ад бор сту дэн таў. Кі раў нік дзяр жа вы 
вы ка заў ся за тое, каб пры пры ёме на та кія спе цы яль нас ці абі ту ры ен ты 
пра хо дзі лі гу тар ку, якая да ва ла б маг чы масць аца ніць, на коль кі ўзро-
вень іх ве даў ад па вя дае вы бра най спе цы яль нас ці. Вы шэй шая аду ка цыя, 
упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка, не па він на быць ма са вай у ад моў ным 
сэн се гэ та га сло ва, не аб ход на, каб яна за ста ва ла ся элі тар най.

Пры пад рых тоў цы спе цы я ліс таў у ВНУ трэ ба ары ен та вац ца на па-
трэб нас ці эка но мі кі, пра доў жыў Прэ зі дэнт. «Мы бу дзем заў сё ды зы хо-
дзіць з гэ тай па трэб нас ці па коль кас ным і якас ным скла дзе на шых абі-
ту ры ен таў, бу ду чых сту дэн таў», — рас тлу ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Абі ту ры енц кай кам па ніі ў Бе ла ру сі тра ды цый на ўдзя ля ец ца піль-
ная ўва га. Сё ле та яна так са ма па він на прай сці зла джа на, за па тра-
ба ваў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па вы ні ках на ра ды ў цэ лым ухва ліў пра-
па на ва ныя зме ны і да паў нен ні ў пра ві лы пры ёму ва ўста но вы вы-
шэй шай і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та. Ча ка ец ца, што на ва цыі ўсту пяць у сі лу з 2017 го да. 
Абі ту ры ен ты атры ма юць, у пры ват нас ці, маг чы масць зда ваць ЦТ па 
ча ты рох прад ме тах пры па ступ лен ні ў ВНУ і па трох — у ССНУ. Пе ры-
яд дзе ян ня сер ты фі ка та ЦТ па вя лі чыц ца да двух га доў, а коль касць 
рэ зер во вых дзён цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня — да трох дзён.

У час на ра ды за кра на лі ся ін шыя ас пек ты дзей нас ці сіс тэ мы аду-
ка цыі ў цэ лым. Ад зна ча ла ся, што яна па він на раз ві вац ца на асно ве 
най леп ша га во пы ту з улі кам су час ных тэн дэн цый.

ПЫ ТАН НІ ЮРЫС ДЫК ЦЫІ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла дам стар шы-
ню Вяр хоў на га Су да Ва лян ці на Су ка лу.

На су стрэ чы аб мер ка ва ны шэ раг пы тан няў функ цы я на ван ня аб'-
яд на най су до вай сіс тэ мы. У пры ват нас ці, раз мо ва іш ла аб змя нен ні 
дыс ла ка цыі штат най коль кас ці суд дзяў за кошт унут ра ных рэ зер ваў су-
до вай сіс тэ мы. Бы ло да ло жа на, што ця пер на груз ка ў эка на міч ных су дах 
знач на ўзрас ла і ста ла вы шэй шай, чым у су дах агуль най юрыс дык цыі. 
У су вя зі з гэ тым пра па на ва на част ку суд дзяў агуль най юрыс дык цыі 
пе ра вес ці ў эка на міч ныя су ды. Па коль кі гэ тае пы тан не зна хо дзіц ца ў 
кам пе тэн цыі Прэ зі дэн та, то ён да ру чыў пад рых та ваць ад па вед ны нар-
ма тыў ны акт па змя нен ні дыс ла ка цыі штат най коль кас ці суд дзяў.

Акра мя та го, раз гля да ла ся пы тан не ўзвя дзен ня но ва га бу дын ка 
Вяр хоў на га Су да, яго фі нан са ван ня і пад рых тоў кі пра ект на-каш та-
рыс най да ку мен та цыі з пунк ту гле джан ня мі ні мі за цыі рас хо даў на 
пра ект і ўзвя дзен не бу дын ка.

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў ва ла ся тэ ма якас ці па пя рэд ня га 
рас сле да ван ня па не ка то рых кан крэт ных кры мі наль ных спра вах, 
што зна хо дзяц ца на кант ро лі Прэзідэнта

Пя ты Усе бе ла рус кі 
на род ны сход 

прой дзе ў Мін ску 
22-23 чэр ве ня

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 3 мая пад пі саў Указ № 164 «Аб 
склі кан ні пя та га Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду». Ра шэн не аб 
склі кан ні 22-23 чэр ве ня ў Мін ску пя та га Усе бе ла рус ка га на род на га 
схо ду Прэ зі дэнт пры няў у мэ тах рэа лі за цыі кан сты ту цый на га пра ва 
гра ма дзян удзель ні чаць у аб мер ка ван ні пы тан няў дзяр жаў на га і гра-
мад ска га жыц ця, па ве дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы. На 
аб мер ка ван не вы но сяц ца пы тан ні аб вы ні ках рэа лі за цыі Пра гра мы 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 2011—2015 
га ды і аб асноў ных па ла жэн нях Пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны на 2016—2020 га ды.

Ука зам уста ноў ле на коль касць удзель ні каў схо ду, якая скла дае 
2,5 ты ся чы ча ла век, а так са ма вы зна ча ны най важ ней шыя ар га ні за-
цый ныя ме ра пры ем ствы па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні схо ду.
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