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ШЛЮБ НЫ ДА ГА ВОР, 
ЗА ВЯ ШЧАН НЕ І ЗАЙ МЫ
Што ў сфе ры пра ва хва люе лю дзей, 
вы свят ля лі «Звяз да» і на та ры у сы

Ці ёсць тэр мін дзе ян ня ў за вя шчан ня? Як пра даць сваю ма-

ё масць у су сед нім го ра дзе, каб не ехаць ту ды? Коль кі каш туе 

шлюб ны да га вор? На гэ тыя і ін шыя пы тан ні атры ма лі ад ка зы 

гос ці вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі», якія прый шлі на бяс плат ную 

кан суль та цыю з на та ры у са мі, што су мес на з Бе ла рус кай на-

та ры яль най па ла тай зла дзі ла га зе та «Звяз да». На пы тан ні 

на вед валь ні каў вы стаў кі ад каз ва ла На дзея ШУ ПЕНЬ КА, 

на та ры ус Мін скай аб лас ной на та ры яль най акру гі.

На прык лад, муж чы ну га доў пад 60 ці ка ві ла, у якую кан-

то ру звяр нуц ца яго жон цы, каб склас ці за вя шчан не на яго 

ка рысць. Тое ж са мае хо ча зра біць і ён. Та кое ра шэн не 

гра ма дзя нін рас тлу ма чыў не вель мі доб ры мі ста сун ка мі з 

улас ны мі дзець мі.

— Звяр нуц ца мож на ў лю бое на та ры яль нае бю ро ці 

кан то ру па мес цы ва ша га жы хар ства, — па ра і ла на та ры-

ус. — Вы пад кі, ка лі су жэн цы скла да юць два за вя шчан ні і 

ад піс ва юць не ру хо масць ад но на ад на го, ня рэд кія. Ба бу лі 

і дзя ду лі час та асце ра га юц ца ўлас ных дзя цей. Хоць усё ж 

час цей ма ё масць дзе ляць па між на шчад ка мі.

Ця пе раш нюю мін чан ку і бы лую жы хар ку Грод на ці ка ві ла, 

ці мо жа яна пра даць га раж на Гро дзен шчы не так, каб не 

ез дзіць ту ды са мой. І ці мае сі лу за вя шчан не, якое за свед-

ча на ў Грод не, ка лі яна ця пер жы ве ў ста лі цы, ці іс нуе ў яго 

тэр мін пры дат нас ці.

— Вы мо жа це вы даць да ве ра насць на трэ цюю асо бу, 

якая ад ва ша га імя зой мец ца про да жам га ра жа ў Грод не. 

Аль бо з'ез дзі це ту ды са мі. А за вя шчан не бу дзе дзейс ным 

на тэ ры то рыі ўсёй Бе ла ру сі, ка лі вы яго не ад ме ні це ці не 

скла дзя це но вае. І дзей ні чаць яно бу дзе да са май смер ці 

та го, хто яго склаў, — пра ка мен та ва ла на та ры ус.

Усе, хто пры хо дзіў на кан суль та цыю пад час вы стаў кі, 

за ста лі ся за да во ле ныя, бо не толь кі атры ма лі ад ка зы на 

хва лю ю чыя пы тан ні, але і зра бі лі гэ та бяс плат на, а зна чыць 

ка рыс на ўдвая.

Іры на СІ ДА РОК.

Прэ зен та цыя, па вод-

ле слоў ні ка, — ёсць 

пуб ліч нае прад стаў-

лен не не ча га но ва га.

Ста га до вая «Звяз да» 

як быц цам не з та кіх? Але 

гэ та — з ад на го бо ку, а з 

ін ша га...

Што ні дзень (амаль), 

то но вы ну мар і, зна чыць, 

хоць ней кая ды на го да 

для та го, каб на га даць, 

што вый шла іх без ма ло га 

29 ты сяч (!) — рас ка заць 

пра гіс то рыю га зе ты, яе 

тра ды цыі, да дат кі, руб-

ры кі... Пры чым лю дзям 

не прос та ці каў ным, а, без су мне ву, 

са мым за ці каў ле ным — ра бот ні кам 

пош ты, якія пра вод зяць пад піс ку.

Што ка заць, апош нім ча сам яна 

пра хо дзіць не прос та, і пры чын та му 

шмат: у мно гіх, у якас ці кры ні цы ін-

фар ма цыі ця пер ін тэр нэт, а мно гія — 

па пры кла дзе ка та Мат рос кі на з вя-

до ма га мульт філь ма — на пад піс цы 

эка но мяць...

І тым не менш у «Звяз ды» за ста-

ец ца свой ад да ны чы тач! І за ста-

юц ца, дзя ка ваць бо гу і 

паш та ві кам, рэ гі ё ны, дзе 

коль касць пад піс чы каў 

не толь кі не зні жа ец ца, 

а на ват рас це! На Мін-

шчы не ся род вось та кіх 

ад дзя лен ні паш то вай су-

вя зі ў га ра дах Уз да, Ва-

ло жын, За слаўе, Клецк... 

І ўзна чаль ва юць іх Іры на 

Аляш ке віч, Люд мі ла Шаў-

рэй, Люд мі ла Агей чык 

(на чаль нік участ ка), На-

тал ля Ані кей.

Ра ды, што ме лі маг-

чы масць па дзя ка ваць ім 

ды ін шым ра бот ні кам УП 

«Мінск аб лпош та» за пра цу і пад трым-

ку га зе ты, а зна чыць, і род най мо вы 

ў род ным на ро дзе, уру чыць сціп лыя 

звяз доў скія су ве ні ры. А вось за раз, 

дру ку ю чы зды мак, яшчэ і па він ша-

ваць — з пра фе сій ным свя там!

Па да па мо гу ў пад рых тоў цы бе ла рус ка-кі тай скіх 

слоў ні каў і да па мож ні каў дэ ле га цыя вы да вец тва ме-

та дыч най і на ву ко вай лі та ра ту ры кі тай ска га ўні вер-

сі тэ та звяр ну ла ся да ка лег з «На род най асве ты».

— Апош нім ча сам у нас на ра дзі ме ак тыў на ад кры ва юц-

ца цэнт ры бе ла рус ка-кі тай ска га сяб роў ства і ўза е ма дзе ян-

ня. Па доб ная струк ту ра з'я ві ла ся і ў на шай ВНУ, а ра зам 

з ёй — жа дан не блі жэй па зна ё міц ца з бе ла ру са мі праз іх 

род ную мо ву і лі та ра ту ру, — рас ка за ла на мес нік ды рэк та ра 

вы да вец тва Фань СЯ А ХУН. — Ужо ідзе ра бо та над на ву-

чаль ны мі пра гра ма мі, ад нак ад па вед най лі та ра ту ры па куль 

ня ма. Упэў не на, што най леп шы ва ры янт пад рых тоў кі та кіх 

вы дан няў — у су пра цоў ніц тве з аў та ра мі і вы даў ца мі «на мес-

цах». Хто, як не вы, нось бі ты бе ла рус кай куль ту ры, мо жа це 

лепш за ін шых рас крыць усе ню ан сы сва ёй мо вы?

Пла ну ец ца, што за ня ткі па но вай спе цы яль нас ці бу дуць 

вес ці не толь кі кі тай цы, якія за раз пра цу юць ва ўні вер сі тэ-

це і ў най блі жэй шы час пач нуць ву чыць бе ла рус кую мо ву. 

Аба вяз ко вая ўмо ва для больш глы бо ка га па гру жэн ня — 

вы клад чы кі-бе ла ру сы, якіх ус ход ні бок га то вы за пра сіць 

на ра бо ту.

— Пе кін скі ўні вер сі тэт за меж ных моў — най ста рэй шая 

лінг віс тыч ная ўста но ва аду ка цыі ў Кі таі. Тут на ву ча юц ца 

сту дэн ты з уся го све ту, пра цу юць вы клад чы кі-за меж ні кі. 

А на ша вы да вец тва па пра ве лі чыц ца са мым уплы во вым у 

сва ёй га лі не. Мы га то выя і вель мі хо чам стаць пер шы мі ў 

све це, хто пад рых туе да па мож ні кі па бе ла рус кай мо ве для 

кі тай цаў, — за зна чы ла спа да ры ня Фань Ся а хун.

Да рэ чы, ці ка васць жы ха роў Пад ня бес най да бе ла рус кай 

мо вы і лі та ра ту ры ўзнік ла не на пус тым мес цы. Вы да вец твы 

Кі тая, па чы на ю чы з 2000 го да, вы пус ці лі больш за 40 кніг 

бе ла рус кіх аў та раў. А зу сім ня даў на ў кі тай скім ча со пі се 

«За хад» на дру ка ва лі пе ра кла ды тво раў на шых паэ таў-

су час ні каў — Ры го ра Ба ра ду лі на, Але ся Ба да ка, Ле а ні да 

Дрань ко-Май сю ка, Вік та ра Шні па.

У 2018-м у Бе ла русь прый шоў між на род ны пра ект 

«Па лі цы кі тай скіх кніг», які ўжо рэа лі зоў ва ец ца ў больш 

як 10 кра і нах све ту. Дзя ку ю чы яму, у ста ліч най кні гар ні 

«Кнігі&кніжачкі» ад крыў ся пер шы ў Бе ла ру сі ад дзел кі тай-

скай лі та ра ту ры. На га да ем, што ў 2014-м Вы да вец кі дом 

«Звяз да» рас па чаў вы дан не се рыі кніг «Свет лыя зна кі: паэ-

ты Кі тая». Па-бе ла рус ку за гу ча лі вер шы Ван Вэя, Лі Бо, Ду 

Фу, Ай Ці на і ін шых аў та раў. Ле тась паэ тыч ную эс та фе ту 

пра цяг ну ла вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра». Там вый-

шлі два паэ тыч ныя збор ні кі з се рыі «Свет лыя зна кі: паэ ты 

Кі тая» і збор нік «Пя лёст кі ло та са і хры зан тэ мы. 100 паэ таў 

Кі тая ХХ ста год дзя». Ад нак на «Па лі цах кі тай скіх кніг» — не 

толь кі мас тац кія тво ры. Ёсць кні гі па гіс то рыі і куль ту ры, да-

па мож ні кі кі тай скай мо вы і на ват ра бо та «Аб дзяр жаў ным 

кі ра ван ні» ця пе раш ня га лі да ра КНР Сі Цзінь пі на.

Ган на КУ РАК.

Су гуч ча Кі тай за га во рыць 
па-бе ла рус ку

Сту дэн ты Пе кін ска га ўні вер сі тэ та за меж ных моў 
змо гуць вы ву чаць яшчэ і бе ла рус кую

Ка лі бу дзе ад ме не ны роў мінг па-

між Бе ла рус сю і Ра сі яй? Як за кон 

аб на дзей ным Ру нэ це ада б'ец ца 

на бе ла рус кім сег мен це ін тэр нэ-

ту? Ча му тэх на ло гія 5G па куль 

не пры ста са ва на для прос тых ка-

рыс таль ні каў? Пра гэ та рас ка заў 

на прэс-кан фе рэн цыі мі ністр су-

вя зі і ін фар ма ты за цыі Кан стан цін 

ШУЛЬ ГАН.

Па сло вах мі ніст ра, Бе ла русь зай-

мае 32-е мес ца ў рэй тын гу Між на род-

на га са ю за элект ра су вя зі па ін дэк се 

раз віц ця ін фар ма цый на-ка му ні ка цый-

ных тэх на ло гій. У па раў наль ным ін тэ-

гра ва ным ін дэк се паш то ва га раз віц ця 

на ша пош та так са ма на 32-й па зі цыі 

ся род 172 апе ра та раў. У 2018 го дзе 

Бе ла русь пе ра мяс ці ла ся на 11 рад коў 

уверх да 38 мес ца ў рэй тын гу ААН па 

ўзроў ні раз віц ця элект рон на га ўра да 

(бы лі прад стаў ле ны 193 кра і ны).

Пра за кон аб на дзей ным Ру нэ це
Пра ка мен та ваў Кан стан цін Шуль-

ган, якім чы нам ра сій скі за кон мо-

жа паў плы ваць на ін тэр нэт-сег мент 

на шай кра і ны: «На бе ла рус кім ін-

тэр нэ це гэ та ні як не ада б'ец ца. 

На огул, та кі па ды ход: «бе ла рус кі ін-

тэр нэт», «ра сій скі ін тэр нэт» — гэ та не 

зу сім пра віль на як з пунк ту гле джан-

ня ка рыс таль ні ка, так і з тэх ніч на га 

пунк ту гле джан ня. Сіс тэ ма ін тэр нэ-

ту — гэ та су свет ная па ву ці на, вы ры-

ваць ка вал ка мі, я лі чу, гэ та не зу сім 

пра віль на, і ме жаў для аб ме ну ін фар-

ма цы яй у наш час іс на ваць не па він-

на. Без умоў на, хтось ці стра ху ец ца ў 

пла не бяс пе кі сіс тэм, і мы так са ма над 

гэ тым пра цу ем».

Ад ме на роў мін гу
Па зба віц ца роў мін гу па між Бе ла-

рус сю і Ра сі яй на ўрад ці ўдас ца да 

кан ца го да. Па во пы це Еў ра пей ска-

га са ю за бач на, што пы тан не до сыць 

скла да нае, і на яго вы ра шэн не спат-

рэ бі ла ся сем га доў. У пра цэс уклю ча-

ны шмат лі кія ўста но вы: і апе ра та ры, і 

дзяр жаў ныя ар га ні за цыі.

«Ра бо та ідзе. Пер шы ва ры янт ужо 

на кі ра ва ны ва ўрад для вы ра шэн ня 

пы тан няў. На гэ тым мы не спы ні лі ся 

і ра зам з ра сій скі мі ка ле га мі пад час 

вы стаў кі «ТІ БО» пра пра ца ва лі яшчэ 

адзін ва ры янт», — па ве да міў Кан стан-

цін Шуль ган.

Мі ністр за ўва жыў, што ана ла гіч ная 

ра бо та аб мяр коў ва ец ца і ў рам ках Ус-

ход ня га парт нёр ства.

5G для прос тых ка рыс таль ні каў
Для ак тыў най ра бо ты та кой сіс тэ-

мы, у пер шую чар гу, не аб ход ныя ад-

па вед ныя пры ста са ван ні. Сён ня яны 

ма са ва не рас паў сю джа ныя ў ка рыс-

таль ні каў на ват у пе ра да вых кра і нах.

За раз гэ та тэх на ло гія па чы нае апра-

боў вац ца ў пра мыс ло вас ці. На прык лад 

пры ства рэн ні бес пі лот на га транс пар ту 

на ба зе прад пры ем ства Бе лАЗ.

Ра бо ту па ўка ра нен ні гэ тай тэх на-

ло гіі вя дзе спе цы яль ная гру па.

«У ра бо чую гру пу ўва хо дзяць і апе-

ра та ры, і дзярж ор га ны. Мы за раз імк-

нём ся ўсе мер ка ван ні, усе ва ры ян ты, 

во пыт аб' яд наць і знай сці шлях, які 

для на шай кра і ны бу дзе са мы эфек-

тыў ны», — ад зна чыў мі ністр.

Па пя рэд нія вы ні кі па він ны быць ужо 

ў ве рас ні, у тым лі ку па вы зна чэн ні 

нар ма тыў най ба зы.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

У ЛІЧ БА ВЫМ ФАР МА ЦЕ

Фак тыч на ў 1-м квар та ле гэ та га го да ін тэн сіў насць ін-

фля цый ных пра цэ саў не каль кі па вя лі чы ла ся. Га да вы пры-

рост спа жы вец кіх цэн сё ле та ў са ка ві ку склаў 5,8 пра цэн та 

(5,6 пра цэн та ў снеж ні 2018 го да). Та кая ды на мі ка цэн аб-

умоў ле на га лоў ным чы нам ка рот ка тэр мі но вы мі фак та ра мі. 

Аб гэ тым па ве да міў на бры фін гу стар шы ня праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка Па вел КА ЛА УР.

За ха ван не стаў кі рэ фі нан са ван ня на бя гу чым уз роў ні 

бу дзе спры яць за па во лен ню ін фля цый ных пра цэ саў і да-

сяг нен ню па стаў ле най мэ ты па ін фля цыі на 2019 год на 

фо не ня вы зна ча нас ці ўплы ву шэ ра гу ўнут ра ных і знеш ніх 

фак та раў на ін фля цый ныя пра цэ сы.

Кі раў нік Нац бан ка ад зна чае, што фун да мен таль ныя ўнут-

ра ныя фак та ры ўплы ву на ін фля цыю на сі лі нейт раль ны ха-

рак тар, але ды на мі ка склад ва ла ся пад уплы вам ча со вых 

фак та раў. Га вор ка ідзе пра се зон ны рост цэн на пло да а га род-

нін ную пра дук цыю на фо не не вы со ка га ўра джаю, а так са ма 

ўплыў ака за ла па да ра жан не па лі ва, у тым лі ку ўскос нае (за 

кошт рос ту цэн на та ва ры і па слу гі, для вы твор час ці якіх вы-

ка рыс тоў ва ец ца па лі ва). Яшчэ адзін фак тар, які ўплы вае на 

ін фля цый ныя пра цэсы: гэ та ка лі ў кан цы мі ну ла га го да рост 

за роб каў быў іс тот на вы шэй шы за тэм пы рос ту пра дук цый-

нас ці пра цы. У дру гім паў год дзі ін фля цыя за ма ру дзіц ца да 

пра гноз на га ўзроў ню, упэў не ныя ў Нац бан ку.

Па вел Ка ла ур звяр нуў ува гу на за ха ван не вы со кіх ін-

фля цый ных ча кан няў у гра мад стве. І ча кан ні гэ тыя пры-

клад на ўдвая вы шэй шыя, чым рэ аль ная ін фля цыя — ка ля 

12 %. Кі раў нік Нац бан ка рас тлу ма чыў, што на сель ніц тва 

гля дзіць на са цы яль на знач ныя па зі цыі — хар ча ван не, бен-

зін, па слу гі ЖКГ. Лю дзі ацэнь ва юць ін фля цыю па асаб лі ва 

праг ма тыч ных фак та рах. Знеш нія ня вы зна ча нас ці і ры зы кі 

не каль кі змен шы лі ся. Банк Ра сіі зні зіў пра гноз па ін фля цыі. 

Але ёсць ры зы кі зні жэн ня цэн на наф ту.

«Ад нос на пра гноз най ды на мі кі спа жы вец кіх цэн 

у цэ лым на шы ацэн кі не змя ні лі ся», — па ве да міў кі-

раў нік Нац бан ка. У 2-м квар та ле гэ та га го да ін фля-

цыя бу дзе вы шэй шая за мэ та вы ары ен цір. Фак та-

ры па вы ша на га цэ на ва га фо ну за ста юц ца тыя ж, 

што і ў 1-м квар та ле. У дру гім паў год дзі ўплыў ча со вых 

фак та раў ча ка ец ца пры кмет на сла бей шы. Як вы нік — бу-

дзе за па во лен не ін фля цыі і яе на блі жэн не да мэ та ва га 

ўзроў ню да кан ца 2019 го да.

Экс пер ты Нац бан ка ча ка юць, што спа жы вец кая ак тыў-

насць і роз ніч ны та ва ра аба рот бу дуць рас ці па мяр коў ны мі 

тэм па мі. Гэ та му шмат у чым бу дуць спры яць нар ма лі за цыя 

ін тэн сіў нас ці спа жы вец ка га крэ ды та ван ня і да лей шая ды-

на мі ка рос ту за ра бот ных плат, якая бу дзе ад па вя даць па-

вы шэн ню пра дук цый нас ці пра цы. На дум ку спе цы я ліс таў, 

ды на мі ка ўнут ра на га по пы ту бу дзе аказ ваць нейт раль ны 

ўплыў на ін фля цыю. Ра зам з тым Нац банк ба чыць ры зы кі, 

якія мо гуць па ско рыць ды на мі ку ін фля цый ных пра цэ саў.

«А вось рэ гу ля ван нем цэн ма на по лій па він на зай мац-

ца толь кі Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю», — за явіў спі кер. Праф са ю зы мо гуць да па ма гаць 

гэ тым пра цэ сам, вы ву ча ю чы сі ту а цыю з асоб ны мі ві да мі 

та ва раў, каб урад на леж ным чы нам рэ ага ваў на фак ты 

па вы шэн ня цэн.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан сы

ДЗЕСЯЦЬ ПРАЦЭНТАЎ ГА ДА ВЫХ
Стаў ка рэ фі нан са ван ня 

за ха ва ец ца 
на ра ней шым уз роў ні

7 мая — Дзень ра бот ні каў ра дыё, тэ ле ба чан ня і су вя зі

Ёсць у «Звяз ды» пад піс чы кі! 
Яшчэ і кло па там пош ты

Най ноў шыя тэх на ло гіі мы ўка ра ня ем 
ад на ча со ва з пе ра да вы мі кра і на мі

Зва рот ная су вязь


