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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ІРАН АД НАЎ ЛЯЕ ЯДЗЕР НУЮ ПРА ГРА МУ

Тэ ге ран апа вяс ціў Між-

на род нае агенц тва па 

атам най энер гіі аб тым, 

што Іран па чы нае пра цэс 

на рошч ван ня ма гут нас цяў 

па ўзба га чэн ні ўра ну. Пра 

гэ та па ве да міў кі раў нік 

Ар га ні за цыі па атам най энер гіі Іра на Алі Акбар Са ле хі, 

пе радае ТАСС. «Мы на кі ра ва лі ў МА ГА ТЭ ліст, у якім га во-

рыц ца пра па ча так ра бот у кан тэкс це ядзер най пра гра мы, 

і па чы на ем прак тыч ныя кро кі», — рас тлу ма чыў ён. Вяр хоў-

ны лі дар Іра на ая та ла Алі Ха ме неі за га даў мі ніс тэр ству, 

якое ад каз вае за атам ную энер ге ты ку, пад рых та вац ца да 

па ве лі чэн ня ма гут нас цяў па ўзба га чэн ні ўра ну. Ён за явіў, 

што кра і на не мо жа ад на ча со ва «зна хо дзіц ца пад санк цы-

я мі, ад мо віц ца ад сва ёй ядзер най пра гра мы і вы кон ваць 

аб ме жа ван ні», на кла дзе ныя па гад нен нем з шас цёр кай 

між на род ных па ся рэд ні каў. Як вя до ма, у па чат ку мая прэ-

зі дэнт ЗША До нальд Трамп па ве да міў аб вы ха дзе кра і ны 

з па гад нен ня па іран скай ядзер най пра гра ме — здзел кі, 

якая на клад ва ла аб ме жа ван ні на ак тыў насць Тэ ге ра на 

ў ядзер най сфе ры ў аб мен на зняц це санк цый Са ве та 

Бяс пе кі ААН і аб ме жа валь ных мер, якія ра ней уво дзі лі 

ЗША і ЕС.

МЕК СІ КА ЎВЯ ЛА ПОШ ЛІ НЫ 
НА АМЕ РЫ КАН СКІЯ ТА ВА РЫ

Урад Мек сі кі аб вяс ціў аб увя дзен ні мыт ных пош лін у 

па ме ры 15—25 % на сталь ную пра дук цыю і шэ раг ін шых 

та ва раў з ЗША ў ад каз на ўвя дзен не ад мі ніст ра цы яй аме-

ры кан ска га прэ зі дэн та Трам па пош лін на сталь і алю мі ній, 

што ў лі ку ін шых кра ін да ты чац ца Мек сі кі. Спіс та ва раў, 

якія пад па да юць пад но выя пош лі ны, апуб лі ка ва ны ў афі-

цый най га зе це мек сі кан ска га ўра да, пе рад ае агенц тва 

Rеutеrs. У ад каз на дзе ян ні Ва шынг то на Ме хі ка за явіў аб 

пры няц ці ана ла гіч ных мер у да чы нен ні да плос ка га сталь-

но га пра ка ту з ЗША, а так са ма труб, лям паў, хар чо вых 

та ва раў, яб лы каў, ві на гра ду, роз ных ві даў сы роў у аб' ёме, 

які кам пен суе стра ты ад аме ры кан скіх пош лін.

FАСЕBООK ПЕ РА ДА ВАЎ ДА НЫЯ КА РЫС ТАЛЬ НІ КАЎ 
60 ВЫ ТВОР ЦАМ СМАРТ ФО НАЎ

Кам па нія Fасеbооk за апош нія дзе сяць га доў за клю-

чы ла па гад нен ні аб пе ра да чы да ных ка рыс таль ні каў сац-

сет кі як мі ні мум з 60 кам па ні я мі — вы твор ца мі ма біль ных 

пры лад, уклю ча ю чы Аррlе, Аmаzоn, BlасkBеrrу, Mісrоsоft і 

Sаmsung. Як пі ша Nеw Yоrk Tіmеs, Fасеbооk да ва ла кам-

па ні ям-парт нё рам до ступ да да ных ка рыс таль ні каў і іх сяб-

роў без іх зго ды на ват пас ля та го, як за яві ла, што больш 

не бу дзе пе ра да ваць па доб ныя звест кі трэ цім ба кам. Як 

па ве дам ляе NYT, не ка то рыя парт нё ры Fасеbооk ме лі до-

ступ да ін фар ма цыі аб ся мей ным ста но ві шчы ка рыс таль-

ні ка, яго рэ лі гій ных і па лі тыч ных по гля дах, а так са ма аб 

ме ра пры ем ствах, якія ён збі раў ся на ве даць.

51-ГА ДО ВЫ ФРАН ЦУЗ ПЕ РА ПЛЫ ВАЕ ЦІ ХІ АКІ ЯН
Сваё па да рож жа Бе нуа Ле-

конт па чаў ад япон ска га го ра да 

Цё сі, раз ме шча на га на акі ян скім 

бе ра зе ў прэ фек ту ры Ці ба. Фран-

цуз па ста віў пе рад са бой за да-

чу стаць пер шым ча ла ве кам, які 

пе ра плыў Ці хі акі ян. Ён пла нуе плыць па во сем га дзін у 

су ткі і пры бліз на праз паў го да, пе ра адо леў шы дзе вяць 

ты сяч кі ла мет раў, да брац ца да бе ра гоў ЗША. Не бяс пе кі 

на шля ху Ле кон та ня ма ла — аку лы, штор мы, не па гадзь 

і эк стрэ маль на ніз кая тэм пе ра ту ра ва ды. Плы вец хо ча 

сва ім за плы вам пры цяг нуць ува гу лю дзей да праб ле мы 

гла баль на га па цяп лен ня. Гру па на ву коў цаў, якая ру ха ец ца 

за Ле кон там, бу дзе пра во дзіць да сле да ван ні ста ну акі я на 

на пра ця гу ўся го шля ху.

НА КУ ПАЛ ЛЕ Ў АЛЕК САНД РЫЮ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Як ад зна чыў на мес нік стар шы ні 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Анд рэй 

КУН ЦЭ ВІЧ, на свята ча ка юць больш 

за 110 ты сяч ча ла век — гэ та рэ корд-

ная коль касць на вед валь ні каў за во-

сем га доў іс на ван ня фес ты ва лю.

У пра гра ме — вы стаў кі, кан цэр ты, 

квэст-гуль ні, кон кур сы, дыс ка тэ кі, па-

ка заль ныя вы ступ лен ні спарт сме наў, 

дэ ман стра цый ныя па лё ты са ма лё таў 

і скач кі па ра шу тыс таў. Бу дзе што па-

гля дзець і на тэ ма тыч ных пля цоў ках, 

упер шы ню на та кім ме ра пры ем стве 

прэ зен ту юць аг ра эка ся дзі бы Бе ла-

ру сі.

У свя це пры муць удзел 1,5 ты ся-

чы твор чых ка лек ты ваў і вы ка наў цаў 

з Бе ла ру сі, Ра сіі, Лат віі, Укра і ны, Літ вы, 

Поль шчы, Гер ма ніі. Га лоў най па дзе яй, 

як заў сё ды, ста не вя лі кае тэ ат ра лі за-

ва нае прад стаў лен не з удзе лам ва-

каль на-ін стру мен таль на га ан самб ля 

«Сі няя птуш ка», Іва на Ва бі шчэ ві ча, 

Сяр гея Тра фі ма ва, Але ны Лан ской 

і ін шых зо рак ай чын най, ра сій скай і 

ўкра ін скай эст ра ды. Уба чыць пры го-

жае ку паль скае шоу змо жа да 3,3 ты-

ся чы ча ла век. Бі ле ты, да рэ чы, каш ту-

юць 27 руб лёў, іх ужо мож на на быць у 

ка сах Ма гі лёў скай аб лас ной фі лар мо-

ніі або праз ін тэр нэт.

Асаб лі вас цю сё лет ня га «Ку пал-

ля» ста не пра вя дзен не Дзён куль ту-

ры Укра і ны. Гэ та дасць маг чы масць 

апы нуц ца на сла ву тым «Са ро чын скім 

кір ма шы», па ба чыць кон нае шоу «Кіеў-

ская Русь», па слу хаць зо рак укра ін-

скай эст ра ды Ці ну Ка раль, Але га Він-

ні ка, Ле на ру Асма на ву, аў тар скі эт на-

му зыч ны пра ект Luіku, атры маць аса-

ло ду ад вы ступ лен ня на цы я наль на га 

за слу жа на га ан самб ля тан ца Укра і ны 

імя Паў ла Вір ска га.

Пад сіл ка вац ца для ўдзе лу ў шмат-

лі кіх кон кур сах і ін тэр ак тыў ных пра-

гра мах мож на бу дзе пры да па мо зе 

139 аб' ек таў ганд лю і гра мад ска га 

хар ча ван ня. Пра цяг ласць ганд лё вых 

радоў абя цае пе ра вы сіць кі ла метр. 

І не за будзь це пры ха піць гро шы на 

аб ноў кі і су ве ні ры. Удзел у свя це пры-

ма юць шмат лі кія прад пры ем ствы, 

а так са ма пры зна ныя май стры роз-

ных кра ін.

Для да стаў кі ах вот ных апы нуц ца на 

свя це ар га ні зу юць да дат ко вую коль-

касць гра мад ска га транс пар ту, у тым 

лі ку чы гу нач на га. Не за ста нуц ца па-

крыў джа ны мі і аў та ўла даль ні кі. Да іх 

па слуг — вя лі кая аў та пар коў ка, по бач 

з якой пра ду гле джа ны мес цы для та-

го, каб па ста віць па лат ку і пра вес ці 

ку паль скую ноч пад ад кры тым не бам. 

У нач ной пра гра ме так са ма шмат ці-

ка ва га — пры го жы фе ер верк, вя лі кае 

ку паль скае вог ні шча і дыс ка тэ ка да 

ра ні цы.

Нэ лі ЗІГУЛЯ.

Эка ло гія і мыЭка ло гія і мы  

У Галь шан цы за гі ну ла ры ба
Мер ка ва ная пры чы на — ад хо ды за во да

176 асо бін за гі ну лай ры бы са бра лі ра бот ні кі Смар-

гон скай між рай інс пек цыі на ўчаст ку ра кі Галь шан кі 

па між вёс ка мі На ру шаў цы і Дзерт ні кі. Як мяр ку юць, 

яна за гі ну ла з пры чы ны та го, што ў ра ку тра пі лі ад-

хо ды крух маль на га за во да. Вад кія сцё кі пра рва лі 

аб ва лоў ку карт-на за па шваль ні каў і за бру дзі лі ва-

да цёк. Па па тра ба ван ні ін спек та раў су пра цоў ні кі 

прад пры ем ства за сы па лі мес ца пра ры ву грун там, 

ад нак вод ным рэ сур сам ужо на не се ны сур' ёз ны 

ўрон, па ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы 

жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

За гі ну лую ры бу так са ма знай шлі знач на ні жэй па ця-

чэн ні — пры клад на за 30 кі ла мет раў — на тэ ры то рыі Ва-

ло жын ска га ра ё на. Тут тая ж ра ка на зы ва ец ца Аль шан ка. 

На трох кі ла мет ро вым участ ку па між вёс ка мі Баг да на ва 

і Дзе сят ні кі ра бот ні кі Ма ла дзе чан скай між рай інс пек цыі 

па да бра лі 140 асо бін за гі ну лай ры бы, у тым лі ку чыр ва на-

кніж ні каў — ад ну ру ча ё вую строн гу і тры рач ныя мі но гі.

З пунк ту гле джан ня за ка на даў ства ра ка Аль шан ка 

(Галь шан ка) мае вы со кі ахоў ны ста тус: яна ўклю ча на 

ў пе ра лік вод ных аб' ек таў, якія вы ка рыс тоў ва юц ца для 

раз мна жэн ня, на гу лу, зі моў кі і міг ра цыі ла со се па доб ных 

і асет ра па доб ных. Та му тут уста ноў ле ны больш жорст кія 

па тра ба ван ні да якас ці ва ды, ска за лі ў Дзярж ін спек цыі.

Аца ніць на не се ную пры ро дзе шко ду толь кі па са бра най 

ры бе бы ло б не аб' ек тыў на, па коль кі част ка яе сыш ла на 

дно, част ку зне сла ця чэн нем. У та кіх вы пад ках вы ка рыс-

тоў ва ец ца ін шая ме то ды ка: яна ўліч вае пло шчу тэ ры то рыі, 

што пад верг ла ся не га тыў на му ўздзе ян ню, і пра мыс ло вы 

за пас ры бы на кан крэт ным участ ку. У роз ных пунк тах ра кі 

ла ба ра то рыі ана лі тыч на га кант ро лю ўзя лі про бы ва ды. 

Вы ні кі ана лі заў па ка жуць сту пень за брудж ван ня і пра цяг-

ласць за бру джа на га ўчаст ка.

Ме сяц та му ў кі раў ніц тва Галь шан ска га крух маль на га 

за во да ўжо бы ла на го да за ду мац ца: ра бот ні кі Смар гон-

скай між рай інс пек цыі па ча лі ў да чы нен ні да юры дыч най 

асо бы ад мі ніст ра цый ны пра цэс — та ды ад хо ды толь кі 

па ча лі пра ця каць скрозь за га ро ду. Ця пер іг на ра ван не 

пы тан няў эка ло гіі абер нец ца для прад пры ем ства шмат ты-

сяч ны мі вы дат ка мі па кам пен са цыі на не се най шко ды.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



На мес нік прэм' ер-

мініст ра Ула дзі мір СЯ-

МАШ КА пад час цы ры мо ніі 

ўзна га род жан ня ад зна чыў, 

што най леп шыя кам па ніі 

фар мі ру юць імідж Бе ла ру сі 

на ўнут ра ным і на між на род-

ным рын ку. Так са ма, на яго 

дум ку, ра зам з кан ку рэн та-

здоль нас цю якасць бе ла-

рус кай пра дук цыі па він на 

ад па вя даць са мым вы со кім 

тэх ніч ным і рын ка вым па-

тра ба ван ням.

Прэ мія ў га лі не якас ці 

пры су джа ец ца ар га ні за-

цыям, якія вы раб ля юць не-

хар чо вую пра дук цыю бы та-

во га пры зна чэн ня, хар чо вую 

і сель ска гас па дар чую пра-

дук цыю, аказ ва юць па слу гі, 

вы кон ва юць ра бо ты ў га лі не 

бу даў ніц тва.

Кры тэ рыі, па якіх ацэнь ва-

юц ца ар га ні за цыі-ўдзель ні цы, 

уліч ва юць не толь кі да сяг ну-

ты ўзро вень якас ці і кан ку-

рэн та здоль нас ці пра дук цыі, 

экс парт ныя па каз чы кі прад-

пры ем ства, эфек тыў насць 

ме недж мен ту, але і ства рэн-

не ўмоў для доў га тэр мі но вай 

па спя хо вай пра цы ў кан ку-

рэнт ным ася род дзі.

Сё ле та ка мі сія па пры су-

джэн ні прэ міі пры ня ла ра-

шэн не аб пры сва ен ні зван ня 

лаў рэ а та кон кур су шас ці но-

вым ар га ні за цы ям: ла ка ма-

тыў наму дэ по Ма ла дзеч на 

Мінск ага ад дзя лен ня Бе ла-

ру кай чы гун кі, Баб руй скаму 

за воду трак тар ных дэ та ляў і 

агрэ га таў, Мін скаму за воду 

ко ла вых ця га чоў, На ву ко ва-

прак тыч наму цэнтру На цыя-

наль най ака дэ міі на вук па 

хар ча ван ні, Гро дзен скаму 

аб лас ному клі ніч наму пе-

ры на таль наму цэнтру, фі лі-

ялу «Энер га збыт» «Го мель-

энерга».

У сваю чар гу 31 ар га ні-

за цыя па цвер дзі ла зван не 

лаў рэ а та паў тор на, а тры 

ўда сто е ны спе цы яль ных уз-

на га род. Уся го за мі ну лы час 

пе ра мож ца мі ста лі 219 ар-

га ні за цый. Не ка то рыя з іх 

не ад на ра зо ва.

Стар шы ня Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па стан дар ты за-

цыі Вік тар НА ЗА РАН КА лі-

чыць, што тра піць у спіс най-

леп шых да стат ко ва скла да-

на: «Час та, ка лі прад пры ем-

ствы спра ба ва лі па цвер дзіць 

зван не лаў рэ а та, то аказ ва-

ла ся, што вель мі мно гія з іх 

не змаг лі таго зра біць. Гэ та 

тлу ма чыц ца па гар шэн нем 

эка но мі кі прад пры ем стваў, 

пытаннямі ўза е ма дзе ян-

ня са спа жыў цом, уплы вам 

рын ку. Тра піць у дадзены пул 

до сыць скла да на».

Лаў рэ а ты прэ міі, у тым лі-

ку і тыя, што па цвер дзі лі гэ тае 

зван не, на пра ця гу трох га доў 

мо гуць вы ка рыс тоў ваць вы яву 

эмб ле мы прэ міі на мар кі роў цы 

та ва раў, у да ку мен та цыі, а так-

са ма ў рэ клам ных мэ тах.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Эка на міксЭка на мікс   СА МЫЯ ПА СПЯ ХО ВЫЯ
У Мін ску ўзна га ро дзі лі прад пры ем ствы за да сяг нен ні ў га лі не якас ці

Пе ра мож цаў кон кур су на са іс кан не прэ міі ўра да Бе-

ла ру сі за да сяг нен ні ў га лі не якас ці абі ра юць ужо 

19-ы раз. Прэ мія лі чыц ца са май прэ стыж най на цыя-

наль най уз на га ро дай, якая ўру ча ец ца па спя хо вым 

ар га ні за цы ям кра і ны, што да сяг ну лі знач ных вы ні каў 

у га лі не якас ці пра дук цыі і па слуг, вы ка рыс тоў ва-

юць су час ныя ме та ды ме недж мен ту і іна ва цый ныя 

тэх на ло гіі.

НО ВЫ СТА РЫ БРЭНД
Жур фак вяр тае сваю наз ву

Та кое ра шэн не бы ло пры ня тае пад час круг ла га ста ла 

«Стра тэ гіч нае парт нёр ства ў сфе рах ме ды я выт вор-

час ці і ма са вых ка му ні ка цый», які прай шоў у БДУ 

з удзе лам пер ша га на мес ні ка мі ніст ра ін фар ма цыі 

Паў ла Лёг ка га, рэк та ра ўні вер сі тэ та Анд рэя Ка ра ля, 

кі раў ні коў вя ду чых бе ла рус кіх СМІ, а так са ма пра фе-

сар ска-вы клад чыц ка га скла ду фа куль тэ та.

На га да ем, што пас ля рэ ар га ні за цыі ў БДУ Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі ў два са ма стой ныя пад раз дзя лен ні пы тан-

не з наз вай для фа куль тэ та, дзе бу дуць рых та ваць кад ры 

для жур на ліс ты кі і сфе ры PR, за ста ва ла ся ад кры тым. 

Удзель ні кі круг ла га ста ла ка ле гі яль на пры ня лі ра шэн не 

аб за ха ван ні вя до май усім наз вы, якая даў но ста ла брэн-

дам, — фа куль тэт жур на ліс ты кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Тое, што нас яд нае
Паэ зія — гэ та тое, што нас яд нае. Та кая дум ка пра-

гу ча ла пад час су стрэ чы з та тар скім пісь мен ні кам 

Рэ на там ХА РЫ САМ, якая ад бы ла ся дня мі ў кан фе-

рэнц-за ле «Звяз ды».

У гу тар цы на тэ му ўза е ма пра нік нен ня дзвюх лі та ра тур 

пры ня лі ўздел бе ла рус кія пісь мен ні кі, прад стаў ні кі вы да-

вец тваў і га лоў ныя рэ дак та ры ай чын ных вы дан няў.

— Лі та ра ту ра — рэ ха гіс то рыі на ро да. Яна ад люст роў-

ва ец ца ў лю бым вер шы, у лю бым ра ма не, — упэў не ны 

па эт і пе ра клад чык Рэ нат Ха рыс. — Ка лі я ра біў пе ра-

кла ды з бе ла рус кай паэ зіі, ад чуў: у кож ным тво ры — най-

глы бей шы сму так, го нар і імк нен не да за ха ван ня сва ёй 

ідэн тыч нас ці.

За ла та ар дын скі па эт Са іф Са раі на пі саў верш, дзе 

бы лі рад кі: «Гуль дур сун кру жы ла ся ва кол ка ха на га свай-

го, як Зям ля кру жы ла ся ва кол Сон ца». Гэ та ад бы ло ся 

за 70 га доў да на ра джэн ня Ка пер ні ка. А ця пер гіс то рыю 

За ла та ар дын скай дзяр жа вы іг на ру юць, прад стаў ля юць яе 

як вар вар скую. На са мрэч усё не ад на знач на.

У бе ла рус ка га і та тар ска га на ро даў ці ка выя лё сы. Па-

між бе ла ру са мі і та та ра мі здаў на іс на ва лі сяб роў скія су-

вя зі. Ра зам раз гра мі лі Тэў тон скі ор дэн. З тых ча соў на 

бе ла рус кіх зем лях за ста ло ся 100 ты сяч та тар — ка ра ні 

сяб роў ства вель мі глы бо кія. Гэ та дае на ро дам пра ва быць 

блі жэй адзін да ад на го. Акра мя та го, у абод вух вост ра 

ста іць праб ле ма за ха ван ня мо вы.

Уза е ма су вя зі па між лі та ра ту ра мі — гэ та ўза е ма су-

вя зі па між ду ша мі на ро даў. Яны ўза е ма ўзба га ча юць. 

Гэ та па трэб на для са ма за ха ван ня і ўма ца ван ня на шых 

ка ра нёў.

Яна БУ ДО ВІЧ.


