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МА АС ПА ПЯ РЭ ДЗІЎ ПРА НА СТУП СТВЫ ГЛА БАЛЬ НА ГА 
ПА ЦЯП ЛЕН НЯ ДЛЯ МІЖ НА РОД НАЙ БЯС ПЕ КІ

Кі раў нік МЗС ФРГ Хай ка Ма ас рас-

ка заў, якія на ступ ствы бу дзе мець 

гла баль нае па цяп лен не для між на-

род най бяс пе кі і мі ру на пла не це.

«Ба раць ба з на ступ ства мі клі ма тыч-

ных змя нен няў па тра буе, перш за ўсё, 

гла баль ных на ма ган няў», — за явіў ён у аў то рак на між на род най 

кан фе рэн цыі па пы тан нях клі ма ту і бяс пе кі ў Бер лі не. «Клі ма тыч-

ныя зме ны ў мно гіх рэ гі ё нах пла не ты з'яў ля юц ца па гро зай мі ру 

і ста біль нас ці», — лі чыць Ма ас. Ён за пэў ніў, што Гер ма нія бу дзе 

вес ці больш ак тыў ную ра бо ту ў спра ве пе ра адо лен ня на ступ стваў 

гла баль на га па цяп лен ня і су пра цоў ні чаць з ін шы мі кра і на мі ў 

ства рэн ні сіс тэм пра ду хі лен ня ры зык.

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га ве дам ства ФРГ за клі каў раз гля-

даць сі ту а цыю з бяс пе кай комп лекс на, уліч ва ю чы па гро зы, якія 

ўзні ка юць у су вя зі з клі ма тыч ны мі зме на мі. «Вы ні кам з'яў ля юц ца 

ўцё кі лю дзей і міг ра цыя, яны да дат ко ва аб васт ра юць кры зі сы», — 

па пя рэ дзіў Ма ас.

РА СІЙ СКАЯ ПА ЛІ ЦЫЯ ЎЗБУ ДЗІ ЛА СПРА ВУ 
З-ЗА КРА ДЗЯ ЖУ МОС ТА Ў МУР МАН СКАЙ ВОБ ЛАС ЦІ

Па лі цыя ў Мур ман скай воб лас ці рас па ча ла кры мі наль ную 

спра ву пас ля кра дзя жу 56-тон на га мос та праз ра ку Умба ў 

Мур ман скай воб лас ці. Пра гэ та 

па ве дам ля ец ца на сай це пра-

ку ра ту ры воб лас ці.

У па лі цыі па ве да мі лі аб кра дзя-

жы апо ры мос та 29 мая. Па асноў-

най вер сіі, апо ру вы кра лі і раз рэ-

за лі для зда чы на ме та ла лом.

«Па вер сіі след ства, у маі 2019 го да ня вы зна ча ныя асо бы 

тай на, з ка рыс лі вых мер ка ван няў вы кра лі ме та ліч ныя кан струк-

цыі даў жы нёй 23 метры і ва гой 56 тон, якія на ле жаць ад ной 

з ар га ні за цый, што ажыц цяў ля юць гас па дар чую дзей насць у 

Кі раў скім ра ё не, чым пры чы ні лі ма тэ ры яль ны ўрон улас ні ку на 

су му звыш 600 ты сяч руб лёў», — га во рыц ца ў па ве дам лен ні 

пра ку ра ту ры.

НА ЯКІМ ПА ВЕР СЕ ЛЕПШ ЖЫЦЬ?
Ча ла век не прос та ін стынк тыў на ба іц ца вы шы ні. Акра мя 

но вых ад чу ван няў вы шы ня пры но сіць ча ла ве ку і праб-

ле мы са зда роў ем. У гру пу ры зы кі трап ля юць не толь кі 

аль пі ніс ты, але і авія па са жы ры, і на ват жы ха ры шмат па-

вяр хо вікаў.

Аказ ва ец ца, жыц цё на верх ніх па вер хах вы со так мо жа быць 

не бяс печ ным. Па вод ле апош ніх да сле да ван няў аме ры кан скіх ву-

чо ных, лепш за ўсё ся ліц ца не вы шэй за сёмы па верх. Пры чы на, 

на іх дум ку, за клю ча ец ца ў маг ніт ным по лі Зям лі, якое з вы шы-

нёй сла бее, тым са мым ства ра ю чы ры зы ку на груз кі на імун ную, 

нер во вую і сар дэч на-са су дзіс тую сіс тэ мы ча ла ве ка.

Ёсць і ін шыя пры чы ны не за бі рац ца за над та вы со ка. Эко ла гі 

лі чаць, што па вет ра на вы шы ні, на сы ча нае вы кі да мі прад пры-

ем стваў буй ных га ра доў, не та кое чыс тае і ўтры ман не шкод ных 

рэ чы ваў на вы шы ні ад 30 мет раў (а гэ та дзя ся ты па верх) мо жа 

пе ра вы шаць да пу шчаль ны ўзро вень. Ін шая праб ле ма, здоль ная 

да ста віць не пры ем нас ці жы ха рам гма хаў, — элект ра маг ніт нае 

вы пра мень ван не. Вя до ма, бы та вая тэх ні ка і пра вод ка «фа няць» 

ад ноль ка ва што на пер шым, што на 15-м па вер се, ад нак жа ле-

за бе тон ная кан струк цыя, пе ра шка джа ю чы пра хо джан ню элект-

ра маг ніт ных хва ляў, пры му шае іх цыр ку ля ваць па ква тэ ры, ад-

да ючы част ку фо ну на больш вы со кія па вер хі.

Ме ды кі ад зна ча юць, што жы ха ры верх ніх па вер хаў па нэ лек 

час цей за ін шых па ку ту юць на га лаў ны боль і дэ прэ сіі. 

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
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• Са ні тар ныя служ бы 

Бе ла ру сі з па чат ку се зо на 

яшчэ не вы но сі лі аб ме жа-

ван няў па ку пан ні.

• Два нац ца ці га дзін ны 

фар тэ пі ян ны ма ра фон 

прой дзе 22 чэр ве ня ў Бел-

дзярж фі лар мо ніі.

• Да сле да ван не па ка за-

ла, што 24 % на сель ніц тва 

Бе ла ру сі бя рэ ўдзел у аба ро-

не на ва коль на га ася род дзя, 

здзяйс ня ючы ней кія кан крэт-

ныя дзе ян ні, на прык лад, эка-

но мя чы ва ду і энер гію, сар ту-

ю чы смец це і да т. п.

• У на шай кра і не з па-

чат ку го да за рэ гіст ра ва на 

128 вы пад каў ад ру.

• У Бе ла ру сі на зі ра ец ца 

зні жэн не коль кас ці ар га ні-

за цый з за ра бот най пла тай 

да 400 руб лёў.

КОРАТКА

СТАР. 3

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА,

на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«На ша не за леж ная 
дзяр жа ва 
мае па трэ бу 
ў та ле на ві тай 
і адо ра най мо ла дзі. 
У Бе ла ру сі ство ра на 
эфек тыў ная 
сіс тэ ма дзяр жаў най 
пад трым кі 
та ле на ві тай мо ла дзі, 
якая да зва ляе 
кож на му рэа лі за ваць 
свой па тэн цы ял 
і маг чы мас ці, да біц ца 
вы со кіх да сяг нен няў 
і яр кіх пе ра мог. 
Ацэн ка дзяр жа вай 
за слуг адо ра най 
і та ле на ві тай 
мо ла дзі па він на 
стаць важ ным 
сты му лам 
для да лей ша га 
ўдас ка на лен ня, 
а яе да сяг нен ні 
і пе ра мо гі — 
да стой ным унёс кам 
у раз віц цё Бе ла ру сі».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал 
і ІІ паўгоддзе

Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Са цы яль ны кло патСа цы яль ны кло пат

ІДЗІ НА ГУ КІ
Для не ві ду шчых лю дзей 

рас пра ца ва на спе цы яль ная 
сіс тэ ма на ві га цыі па го ра дзе

Ця пер лю дзям са сла бым зро кам і не ві-

ду шчым ста не пра сцей пе ра соў вац ца па 

Мін ску — у ста лі цы па чы на юць з'яў ляц ца 

марш ру ты, дзе ўвесь шлях аб ста ля ва ны 

ад мыс ло вы мі гу ка вы мі пры ла да мі, якія 

да па ма га юць ары ен та вац ца ў пра сто ры.

Кан крэт на для гэ тай мэ ты рас пра ца ва на 

спе цы яль ная сіс тэ ма на ві га цыі «Кро кі на 

гу кі». Усё, што трэ ба бу дзе зра біць не ві-

ду шча му ча ла ве ку, — гэ та спам па ваць 

і ўста на віць бяс плат ную ма біль ную пра-

граму на тэ ле фон і ў да лей шым — слу-

хаць яе гу ка выя пад каз кі. У рас пра цоў-

цы гэ та й ма біль най праграмы, да рэ чы, 

удзель ні ча лі са мі лю дзі з ін ва лід нас цю 

па зро ку. А ка лі дак лад ней, сіс тэ ма на ві-

га цыі «Кро кі на гу кі» ство ра на ўста но вай 

рэ абі лі та цыі ін ва лі даў па зро ку «Цэнтр 

па спя хо ва га ча ла ве ка», а іні цы я та рам 

яе ства рэн ня ста ла кам па нія 

Vоlkswаgеn у Бе ла ру сі.

Ці ка выя канікулыЦі ка выя канікулы

ЛЕТА ПАТРЫЁТАЎ
Чым здзі вяць дзят ву 
ві цеб скія гвар дзей цы?

У 103-й асоб най гвар дзей скай 

па вет ра на-дэ сант най бры га дзе, якая дыс ла ку ец ца 

ў Ві цеб ску, школь ні кі ці ка ва пра вод зяць ле та. 

Тут у па ня дзе лак за пра ца ваў ва ен на-па тры я тыч ны 

лет нік «Па тры ёт». Што дня хлоп чы каў і дзяў чы нак, 

са мым ма лень кім з якіх па 12 га доў, ча ка юць 

афі цэ ры і сал да ты, каб з ка рыс цю пра вес ці час 

ра зам. Ма лень кіх гас цей ву чаць та му ж, ча му 

і дэ сант ні каў, якія пра хо дзяць тэр мі но вую служ бу. 

На прык лад, школь ні кі мо гуць па спра ба ваць 

са браць па ра шут. Іх на ву чаць ад пра цоў ваць 

на зям лі дзе ян ні па ра шу тыс та ў не бе, у тым лі ку 

пад час ня штат ных сі ту а цый, мас кі ра ваць тэх ні ку 

і ра біць шмат ча го ін ша га.

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» прый шоў 

на ад крыц цё пер шай ла гер най зме ны.

Адзін 
з жур на ліс таў 
тэс туе сіс тэ му 
на са бе.
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КУРС — НА РАЗ ВІЦ ЦЁ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА
Бе ла ру сі ёсць ча му па ву чыц ца 
ў Су свет най ар га ні за цыі 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці

Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт на су стрэ чы з ге не раль ным 

ды рэк та рам Су свет най ар га ні за цыі ін тэ ле кту аль най улас-

нас ці Фрэн сі сам Га ры. Гэ та ар га ні за цыя ўза е ма дзей ні чае 

з на шай кра і най па на ступ ных кі рун ках: удас ка на лен не 

за ка на даў ства Бе ла ру сі ў ад па вед нас ці з між на род ны-

мі стан дар та мі, раз віц цё на цы я наль най інф ра струк ту ры, 

ука ра нен не но вых ін фар ма цый ных тэх на ло гій і на ву чан не 

спе цы я ліс таў.

«Я ма гу на зы ваць вас ста рым сяб рам, та му што з ча су ства-

рэн ня Су свет най ар га ні за цыі ін тэ ле кту аль най улас нас ці мы ста я лі 

ка ля яе вы то каў і ад ра зу ж да лу чы лі ся да яе. У нас ужо вя лі кая 

гіс то рыя су пра цоў ніц тва», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы ў па чат-

ку су стрэ чы.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што пад час ві зі ту бу дзе пад пі са ны Ме ма-

ран дум аб су пра цоў ніц тве па між бе ла рус кім ура дам і гэ тай ар га-

ні за цы яй. У ім бу дуць вы зна ча ны і за ма ца ва ны ўжо да сяг ну тыя 

асноў ныя мо ман ты су мес най дзей нас ці.

«Вы заў сё ды мо жа це раз ліч ваць на Бе ла русь, — пад крэс ліў кі-

раў нік дзяр жа вы. — Ня гле дзя чы на тое, што мы даў но з'яў ля ем ся 

чле на мі Су свет най ар га ні за цыі, су пра цоў ні ча ем з ёй, тым не менш 

па ві нен пры знаць, што мы за над та ма ла дая кра і на, якая шчыль-

на па ча ла зай мац ца аба ро най пра воў улас нас ці, і нам шмат ча му 

трэ ба ву чыц ца. Вы нам у гэ тым пла не да па ма га е це».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, гэ та са праў ды вя лі кая да па мо-

га, асаб лі ва ў пла не аду ка цый ных пра грам, пад трым кі бе ла рус кіх 

спе цы я ліс таў. Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў су раз моў ні ку за 

гэ та.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу, што вы ву чыў шы ін фар ма цыю 

пра Су свет ную ар га ні за цыю ін тэ ле кту аль най улас нас ці і пра са-

мо га Фрэн сі са Га ры, ён са здзіў лен нем зра зу меў, што ге не раль ны 

ды рэк тар — гэ та адзін з не шмат лі кіх чы ноў ні каў між на род на га 

ўзроў ню, які так шчы ра і сум лен на па гру жа ны ў эфек тыў насць 

ра бо ты ар га ні за цыі. СТАР. 2

МО ЖАМ БОЛЬШ
Па тэн цы ял на шых ад но сін са Сла ва кі яй 
знач на вы шэй шы за ця пе раш нія вы ні кі

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час 

су стрэ чы са стар шы нёй На цы я наль на га са ве та Сла вац кай 

Рэс пуб лі кі Анд рэ ем Да нка.

«Мне пры ем на су стрэц ца з ва мі, прад стаў ні ком брац ка га на ро да. 

Ня ма не аб ход нас ці га ва рыць пра тое, што мы з ва мі ма ем ад ны 

ка ра ні, мы — сла вя не. Больш за тое, вы — член Еў ра пей ска га 

са ю за, мы — член ін ша га эка на міч на га са ю за. Тым не менш гэ та 

не пе ра шка джае вы бу доў ваць цёп лыя, доб рыя, сяб роў скія ад но-

сі ны. Я вель мі спа дзя ю ся, што так бу дзе і на да лей», — ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Ён па дзя ка ваў су раз моў ні ку за тую ро лю, якую Сла ва кія сыг ра ла 

ў нар ма лі за цыі ад но сін Бе ла ру сі з Еў ра пей скім са юзам. Так са ма 

Прэ зі дэнт асаб лі ва ад зна чыў ро лю Сла ва кіі ў гіс та рыч ным раз-

віц ці Еў ро пы. Гэ та ак ту аль на сё ле та ў су вя зі з та кі мі па дзея мі, як 

75 га доў вы зва лен ня Бе ла ру сі ад фа шыз му і 75 га доў Сла вац ка га 

на цы я наль на га паў стан ня. «Сла вац кае паў стан не — гэ та знач ная 

ста рон ка ан ты фа шысц ка га ру ху ў Еў ро пе. Вель мі моц ная ста рон-

ка, якой мо жа га на рыц ца сла вац кі на род», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Без умоў на, бе ла рус кі лі дар за кра нуў па лі тыч нае і эка на міч нае 

ўза е ма дзе ян не па між кра і на мі. Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, дып ла-

ма тыч ныя ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Сла ва кі яй зна хо дзяц ца на 

вель мі вы со кім уз роў ні.

«Я час та кан ста тую факт вы со кіх па лі тыч ных ад но сін з той ці 

ін шай дзяр жа вай і ад ста ван не ў эка но мі цы, ганд лі. У ад но сі нах са 

Сла ва кі яй я гэ та га ска заць не ма гу», — ад зна чыў ён і да даў, што 

мы ма ем пры стой ны та ва ра аба рот — пры клад на 220 міль ё наў 

до ла раў па го дзе.

Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу, што па лі ты ка тут ады гра ла 

вель мі важ ную ро лю ў пла не пад цяг ван ня да гэ та га ўзроў ню і ганд-

лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва. «Гэ та доб ра. Але па тэн цы ял у 

нас знач на вы шэй шы. Я ду маю, ка лі б у нас сён ня больш за міль ярд 

быў та ва ра аба рот, гэ та бы ло б за ка на мер на і нар маль на», — ад-

зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. На яго дум ку, у гэ тым 

пла не яшчэ мае быць вя лі кая ра бо та.

Кант рак ты на су му ка ля ста міль ё наў до ла раў 
ча ка юц ца па вы ні ках «БЕ ЛА ГРА-2019»

«БЕ ЛА ГРА-2019»: «БЕ ЛА ГРА-2019»: 
АД ПА РА СЯ ЦІ ДА ТРАК ТА РААД ПА РА СЯ ЦІ ДА ТРАК ТА РА

Пра гэ та па ве да міў мі ністр сель скай гас-

па дар кі і хар ча ван ня Ана толь ХАЦЬ КО 

пас ля ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця між на-

род на га сель ска гас па дар ча га фо ру му. Пры-

нам сі, у апош нія га ды ліч бы бы лі па доб ныя.

Як пад крэс ліў мі ністр, аг ра пра мыс ло вы 

комп лекс Бе ла ру сі дэ ман струе ста ноў чую 

ды на мі ку раз віц ця. «Па вы твор час ці аб са-

лют най боль шас ці ві даў сель гас пра дук цыі 

на ду шу на сель ніц тва Бе ла русь лі дзі руе 

ся род кра ін СНД. Кож ны ра бот нік сель-

ска гас па дар чай га лі ны кор міць двац цаць 

ча ла век у го ра дзе», — ад зна чыў Ана толь 

Хаць ко.

Сён ня ў струк ту ры бе ла рус ка га экс пар ту 

сель ская гас па дар ка зай мае 16 %. Аграр ны 

фо рум стаў тра ды цый ным і з го ду ў год збі-

рае ра зам не толь кі бе ла рус кіх аг ра ры яў, 

але і іх за меж ных ка лег і парт нё раў. Сё ле та 

ў вы стаў цы ўдзель ні чае ка ля 560 кам па ній 

з 29 кра ін, у тым лі ку Аў стрыі, Вя лі ка бры-

та ніі, Гер ма ніі, Із ра і ля, Ка зах ста на, Ка на-

ды, Кі тая, Поль шчы, Ра сіі, ЗША, Укра і ны, 

Фран цыі.

«Апош нія пяць га доў мы ўва хо дзім у пя-

цёр ку лі да раў кра ін-экс пар цё раў ма лоч най 

пра дук цыі ў све це. Але не аб ход на ру хац ца 

на пе рад, шу каць перс пек тыў ныя кі рун кі раз-

віц ця аг ра пра мыс ло ва га комп лек су. Між на-

род ныя сель ска гас па дар чыя вы ста вач ныя 

ме ра пры ем ствы да зва ля юць аб агуль ніць 

су свет ны во пыт», — пад крэс ліў, ві та ю чы 

гас цей фо ру му, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Бе ла ру сі Ула дзі мір ДВОР НІК.

Раз віц цё аг ра пра мыс ло ва га комп лек-

су — адзін з пры яры тэ таў стра тэ гіі эка-

на міч на га раз віц ця кра і ны. «Ар га ні за цыі 

Мінп ра ма абі ра юць пля цоў ку «Бе лА гра» 

для дэ ман стра цыі сель гас ма шын. Сён ня на 

вы стаў цы прад стаў ле на больш за сто адзі-

нак тэх ні кі ад 14 ар га ні за цый сіс тэ мы», — 

па ве да міў мі ністр пра мыс ло вас ці Па вел 

УЦЮ ПІН.

На пло шчы ка ля 25 ты сяч м2 мес цяц ца 

не толь кі кам бай ны, трак та ры, прэс-пад-

бор шчы кі, упа коў шчы кі і ін шая тэх ні ка, але 

і буй ная ра га тая жывёла, ко ні, свін ні. Ёсць і 

птуш ка, і ры ба, і рас лі ны — і, да рэ чы, на ват 

на ша фі я ле та вая буль ба. А на дэ гус та цыі 

мож на па каш та ваць роз ных смач нас цяў ад 

сы ру да гар бу зо вай ік ры.

«Бе ла гра-2019» у рам ках Бе ла рус ка га 

аг ра пра мыс ло ва га тыд ня пра цяг нец ца да 

9 чэр ве ня. Сён ня ў ме жах вы стаў кі пад піс-

ва ец ца па гад нен не аб ства рэн ні бе ла рус ка-

кі тай скай на ву ко ва-прак тыч най ла ба ра то рыі, 

а так са ма аб мяр коў ва юц ца праб ле мы і перс-

пек ты вы ма лоч най жы вё ла га доў лі Бе ла ру сі 

і Ра сіі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


