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Не звы чай ны фес ты валь у Глы бо кім
Па мя та е це гіс то рыю, дзе ба рон Мюнх гаў зен стрэ ліў віш-

нё вай кос тач кай у але ня, а праз год у жы вё лі ны за мест 
ра гоў на га ла ве вы рас ла са праўд нае віш нё вае дрэ ва? Дык 
вось, не ка то рыя глы ба ча не і за раз га то вы, не су мня ва ю чы-
ся, па цвер дзіць гэ ты факт. Ве рыць у не звы чай нае заў сё ды 
хо чац ца. Ме на ві та та му «мюнх гаў зен скія» гіс то рыі ма юць 
вя лі кую па пу ляр насць. Ад чуць ся бе бес кла пот ным і аку нуц-
ца ў ат мас фе ру свя та ў гэ ты дзень мог кож ны. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» па бы ваў на пер шым у Бе ла ру сі «Віш нё вым фес-
ты ва лі» ў Глы бо кім, які 21 лі пе ня ад чы ніў свае дзве ры для 
ўсіх ама та раў смач най яга ды. Чыр во ны плод са праў ды стаў 
зна кам го ра да Глы бо кае. Яго сім вал па на ваў у гэ ты дзень 
паў сюль. На ват пры вак заль ная ка вяр ня су стрэ ла мя не віш-
нё вы мі пі рож ны мі. На цэнт раль най пло шчы з апоўд ня 
па чаў ся свя точ ны кан цэрт. 

Мі ка лай ДЗЕ НІН, гу бер на тар 
Бран скай воб лас ці РФ:

«Бран ская воб ласць раз гля-
дае Бе ла русь не як кан ку рэн та, 
а як парт нё ра. І ў вас, і ў нас 
ёсць да сяг нен ні. Больш за тое, 
мы пры яз джа ем да бе ла ру саў 
ву чыц ца, як вес ці сель ска гас па-
дар чую вы твор часць, за куп ля-
ем сы ра ві ну, да ём рэа лі зоў ваць 
бе ла рус кія пра дук ты на бран-
скім спа жы вец кім рын ку: да-
стат ко ва ўспом ніць, як шмат 
у аб лас ным цэнт ры ма га зі наў 
з пра дук та мі, якія бы лі вы раб-
ле ныя ў ва шай рэс пуб лі цы.Так-
са ма на тэ ры то рыі Бран скай 
воб лас ці пра цу юць два су мес-
ныя ра сій ска-бе ла рус кія прад-
пры ем ствы, пла ну ец ца ства-
рэн не ін шых су мес ных па доб-
ных прад пры ем стваў».

ВІШ НЁ ВЫ НА СТРОЙВІШ НЁ ВЫ НА СТРОЙ
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— Па ва жа ны Ры гор Аляк се е віч, ня даў на 
на ро ды на шых кра ін свят ка ва лі Дзень Вя лі-
кай Пе ра мо гі, а 22 чэр ве ня ра зам уз гад ва лі 
за гі ну лых у Вя лі кай Ай чын най вай не. І як раз 
на пры кан цы чэр ве ня на бе ла рус кай зям лі 
пра хо дзіў Кан грэс рус кай прэ сы, які са браў 
больш за 200 кі раў ні коў і жур на ліс таў рус ка-
моў ных СМІ з уся го све ту. Па ста ян ны Ка мі-
тэт Са юз най дзяр жа вы так са ма ўдзель ні чаў 
у ар га ні за цыі гэ та га фо ру му. Ці не па да ец ца 
вам сім ва ліч ным, што пра вя дзен не кан грэ са 
су па ла з да тай па чат ку Вя лі кай Ай чын най? 
На коль кі знач ным для Са юз най дзяр жа вы 
вам уяў ля ец ца пра вя дзен не кан грэ са?

— Свя та 9 Мая з'яў ля ец ца агуль ным для міль-
ё наў лю дзей. Кож ны, хто вый шаў у шы ро кі свет 
з пост са вец кай пра сто ры, ве дае ца ну Пе ра мо гі. 
Част ка ме ра пры ем стваў ХV Кан грэ са рус кай 
прэ сы пра хо дзі ла на Брэст чы не. Сві та нак 22 чэр-
ве ня жур на ліс ты з мност ва кра ін све ту су стрэ лі 
ме на ві та ў Брэсц кай крэ пас ці. Для твор чых лю-
дзей гэ та моц ны эма цы я наль ны во пыт.

Кан грэс дае маг чы масць пра фе сі я на лам, 
аб' яд на ным рус кай мо вай, ува гай да рус кай 
гіс то рыі, рус кай куль ту ры збі рац ца і аб мяр коў-
ваць сур' ёз ныя пы тан ні. Важ на, што не за леж-
на ад эт ніч на га па хо джан ня вы хад цаў з Ра сіі 
рад ніць ата я сам лен не ся бе «рус кі мі людзь мі». 
Гэ тае пе ра ка нан не ля жыць у асно ве іх на ма-
ган няў па за ха ван ні рус кай куль ту ры.

Кан грэс што год пад су моў вае во пыт ра бо-
ты рус ка моў най прэ сы, імк нец ца пад тры маць 
су поль нас ці лю дзей, якія раз маў ля юць на рус-
кай мо ве. Пры гэ тым за хоў ва ец ца важ насць 
яд нан ня і з эт ніч ны мі куль ту ра мі ў са мых роз-
ных пра сто рах. Па важ лі вае стаў лен не адзін 
да ад на го, да кра і ны зна хо джан ня, да ін шых 
на ро даў — най пер шая ўмо ва для гэ та га пра-
цэ су. Са ма ідэя кан грэ са ўва саб ляе імк нен не 
тры маць дзве ры Ра сіі шы ро ка адчынены мі. 
Гэ та не аб ход на, між ін шым, і для вы бу доў-
ван ня эка на міч ных ста сун каў, ства-
рэн ня но вых, уза е ма вы гад ных 
пра ек таў.

Ры гор РА ПО ТА: «СА ЮЗ НАЯ ДЗЯР ЖА ВА 
ЧА КАЕ ГРА МАД СКІХ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ»
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Пы тан ні ін тэ гра цый на га су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ра сіі, мес ца са мой Са юз най дзяр-
жа вы ў геа па лі тыч най пра сто ры — тэ ма, якая тур буе мно гіх на шых чы та чоў. Яна 
лег ла ў асно ву раз мо вы га лоў на га рэ дак та ра «Звяз ды» Аляк санд ра КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧА 
з дзяр жаў ным сак ра та ром Са юз най дзяр жа вы Ры го рам РА ПО ТАМ.

НО ВЫЯ ТА РЫ ФЫ 
НА МIЖ ГА РОД НI ПРА ЕЗД

Змя ня юц ца та ры фы на мiж га род нiя аў та ма бiль ныя пе ра воз кi 
па са жы раў у рэ гу ляр ных зно сi нах (акра мя мiж га род нiх марш-
ру таў, па зна ча ных асоб на).
Па вод ле iн фар ма цыi дзяр жаў на га прад пры ем ства «Мiнск транс», 

яны бу дуць на ступ ны мi. На звы чай ных марш ру тах: у аў то бу сах агуль-
на га ты пу — у па ме ры 420 руб лёў за кi ла метр пра ез ду, у аў то бу сах 
з мяк кi мi ад кiд ны мi ся дзен ня мi — 432 руб лi, на хут кас ных ад па вед-
на 544 i 564 руб лi. Кi ла метр пра ез ду на да дат ко вых рэй сах бу дзе 
каш та ваць па са жы ру: у аў то бу сах агуль на га ты пу — 566 руб лёў, у 
аў то бу сах з мяк кi мi ад кiд ны мi ся дзен ня мi — 584 руб лi. Та ры фы на 
экс прэс ныя марш ру ты скла дуць ад па вед на 630 i 650 руб лёў.

На ступ ныя та ры фы на аў та ма бiль ныя пе ра воз кi па са жы раў у рэ гу-
ляр ных зно сi нах на мiж га род нiх марш ру тах за адзiн кi ла метр пра ез ду 
вы зна ча юц ца асоб на для на ступ ных марш ру таў: «Мiнск — Грод на» праз 
Ба ра на вi чы i «Мiнск — Сло нiм» праз Ба ра на вi чы — у па ме ры 358 руб лёў; 
«Мiнск — Ма гi лёў» — 384 руб лi; «Мiнск — Маць коў цы», «Мiнск — Па-
са дзец», «Мiнск — Ра ва нi чы», «Мiнск — Тра бы» — 462 руб лi; «Мiнск 
— Пiнск» праз Клецк — 440 руб лёў; «Мiнск — Пiнск» праз Ба ра на вi чы 
300 руб лёў. Та ры фы на пе ра воз ку дзя цей ва ўзрос це ад 5 да 10 га доў у 
рэ гу ляр ных зно сi нах на мiж га род нiх марш ру тах вы зна ча юц ца ў па ме ры 
50 пра цэн таў ад кош ту. Знiж ка не рас паў сюдж ва ец ца на марш ру ты, якiм 
пры свое ны ну мар з сiм ва лам «К», яны не ад но сяц ца да пе ра во зак транс-
пар там агуль на га ка ры стан ня. Пра ва на пра езд па та кiм та ры фе да ец ца 
на пад ста ве па свед чан ня аб на ра джэн нi (да ку мен та, што свед чыць асо-
бу) цi да ку мен та, што свед чыць асо бу ад на го з баць коў, у якiм ма ец ца 
ад зна ка пра дзя цей. Та ры фы на аў та ма бiль ныя пе ра воз кi ў рэ гу ляр ных 
зно сi нах на мiж га род нiх марш ру тах увод зяц ца з 1 жнiў ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На вы хад ныя зноў вер нец ца ле та
У аў то рак тэ ры то рыя на шай кра i ны за ста ец ца пад уплы-
вам ат мас фер ных фран тоў цык ло ну з цэнт рам над Сма-
лен скай воб лас цю Ра сii, па ве да мi ла рэ дак цыi спе цы я лiст 
Рэс пуб лi кан ска га гiд ра мет цэнт ра Мiнп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.
Та му амаль паў сюд на бу дуць iс цi даж джы, мес ца мi моц ныя, 

ча сам на валь нi цы. У асоб ных ра ё нах праг на зу ец ца ўзмац нен не 
паў ноч на-за ход ня га вет ру па ры ва мi да 15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень ад плюс 14 гра ду саў па поўд нi да 22 цяп ла па 
поў на чы Бе ла ру сi. Зо на па нi жа на га ат мас фер на га цiс ку бу дзе 
гас па да рыць у нас i ў се ра ду. Та му паў сюд на ча ка ец ца ка рот-
ка ча со вы дождж, у асоб ных ра ё нах — з на валь нi ца мi, а ра нi цай 
мес ца мi сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на се ра ду 
9—16 гра ду саў, а ўдзень — ад плюс 18 да 24 цяп ла.

У чац вер i пят нi цу на тэ ры то рыю кра i ны за вi тае больш цёп лае 
па вет ра. Ад нак мес ца мi бу дзе iс цi ка рот ка ча со вы дождж, а ча са мi 
на валь нi цы. Уна чы праг на зу ец ца 10—16 цяп ла, а ўдзень — плюс 
20—26 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх раз лi каў ай чын ных сi ноп ты каў, у су бо ту 
ат мас фер ны цiск пач не па вя лiч вац ца, та му не вя лi кiя даж джы i 
на валь нi цы ча ка юц ца толь кi ў асоб ных ра ё нах пе ра важ на на ўсхо-
дзе кра i ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на су бо ту плюс 9—16, а 
ўдзень — ад 21 цяп ла на паў ноч ным ус хо дзе да плюс 28 гра ду саў 
на паў днё вым ус хо дзе Бе ла ру сi. А вось у ня дзе лю да нас i ўво гу ле 
вер нец ца ле та. У гэ ты дзень апад каў уво гу ле не праг на зу ец ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 9—16 гра ду саў, а ўдзень со ней ка 
пры грэе да 23—28 цяп ла, па паў днё вым за ха дзе — на ват да плюс 
29—31 гра ду са. Вось так, ле та пра цяг ва ец ца...

Сяр гей КУР КАЧ.
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ПА ВЯ ЛI ЧЫЦЬ 
ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ 

ПРО ДА ЖАЎ КА ЛIЙ НЫХ 
УГНА ЕН НЯЎ ПРАЗ БКК

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка лi чыць не аб-
ход ным уз мац няць бе ла рус ка-ра сiй скае ўза е ма дзе ян не ў 
ка лiй най сфе ры. Аб гэ тым ён за явiў 22 лi пе ня на на ра дзе па 
пы тан нях рэа лi за цыi ка лiй ных угна ен няў, па ве да мi лi БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лi да ра.

«Мы iмк нём ся ўма ца ваць сваю пры сут насць як на тра ды цый-
ных для нас, так i на но вых, перс пек тыў ных рын ках мi не раль ных 
угна ен няў, — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы. — Ра зам з ра сi я на мi нам 
бу дзе пра сцей i ляг чэй ад стой ваць свае iн та рэ сы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў маi бы ла ство ра на су мес-
ная бе ла рус ка-ра сiй ская ра бо чая гру па. «Па коль кi бы лi не ка то рыя 
праб ле мы на ця пе раш нiм эта пе, ня ўзгод не ныя дзе ян нi i мер ка ван нi 
па ра бо це ў на зва най сфе ры, i гэ та ўсклад ня ла ся тым, што мы ж 
не ад ны пра ца ва лi пры рэа лi за цыi ка лiй ных угна ен няў, мы цес на 
су пра цоў нi ча лi з ра сi я на мi ў гэ тай сфе ры, та му бы ло ра шэн не — 
пры цяг нуць, як пры ня та ця пер га ва рыць, не за леж ных спе цы я лiс-
таў i пра ана лi за ваць сi ту а цыю», — ска заў Прэ зi дэнт. Акра мя та го, 
Прэ зi дэн та цi ка вiць ра бо та на перс пек ты ву: «З'яў ля юц ца но выя 
вы твор цы ка лiй ных угна ен няў, i не толь кi ўнут ры на шай кра i ны, але 
i за яе ме жа мi, якiя ха це лi б у перс пек ты ве, як яны сён ня за яў ля-
юць, пра ца ваць су мес на з на мi па рэа лi за цыi ка лiй ных угна ен няў 
праз БКК».

Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу на тое, што Бе ла рус кая ка лiй ная кам-
па нiя бы ла ство ра на для па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты як 
«Бе ла русь ка лiя», так i «Урал ка лiя». Па вод ле яго слоў, жыц цё 
па ка за ла, што гэ та ра шэн не бы ло ўзва жа ным i свое ча со вым. З 
мо ман ту свай го з'яў лен ня кам па нiя за ва я ва ла вя лi кi аў та ры тэт, 
а дзя ку ю чы якас цi пра дук цыi з ёй лi чац ца ўсе парт нё ры ў све це. 
«Але ў апош нiя га ды ў сфе ры вы твор час цi i рэа лi за цыi ка лiй ных 
угна ен няў ад бы ва юц ца iс тот ныя змя нен нi, i нам трэ ба пры няць 
ра шэн не, як дзей нi чаць на перс пек ты ву». 

Прад стаў нi кi бе ла рус кай част кi гру пы су мес на з iн шы мi за цi каў-
ле ны мi асо ба мi, якiя пры сут нi ча лi на на ра дзе, да ла жы лi кi раў нi ку 
дзяр жа вы аб вы нi ках ра бо ты гру пы. У пры ват нас цi, бе ла рус кiм 
i ра сiй скiм ба ка мi быў пад пi са ны су мес ны пра та кол, асноў ныя 
па ла жэн нi яко га бы лi прад стаў ле ны Прэ зi дэн ту.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў не ад клад на па чаць вы ка нан-
не да моў ле нас цяў, да сяг ну тых з ра сiй скiм бо кам па па ве лi чэн нi 
эфек тыў нас цi про да жаў ка лiй ных угна ен няў у рам ках БКК.

Ба кi прый шлi да па гад нен ня, што фi нан са ван не дзей нас цi 
Бе ла рус кай ка лiй най кам па нii бу дзе ажыц цяў ляц ца ў па ры тэ це 
50/50. Акра мя та го, ра сiй скi бок зга дзiў ся ўзмац нiць ро лю бе ла-
рус кiх спе цы я лiс таў у кi ра ван нi БКК.

Кi раў нi ку дзяр жа вы так са ма да ло жа на аб тым, што ба кi знай-
шлi ра зу мен не па праб лем ных пы тан нях, якiя ста я лi на па рад ку 
дня ра бо ты БКК, i не паз ней як 1 кра са вi ка 2014 го да бу дуць пры-
ня ты ўсе ра шэн нi, якiя не аб ход ны для па вы шэн ня эфек тыў нас цi 
дзей нас цi БКК.

Той, хто жы ве да лё ка ад 
сва ёй ра дзі мы, «мыс ліць» 
фіб ра мі ду шы. У іх па мяць 
вы мя ра ец ца не плос кас цю 
«абы дзень да ве ча ра» — яна 
больш аб' ём ная, ге не тыч на 
мар кі ра ва ная, ро да вая... 
Мы ж не ра зу ме ем 
лё са вай пе ра ва гі.

Вы гляд да ро гi, за поў не най 
ма шы на мi, па ру шае су вя зi 
па мiж роз ны мi ад дзе ла мi 
моз гу, а мар скi пей заж, 
на ад ва рот, спры яе пэў най 
сiн хрон нас цi. Та кiм 
чы нам, мо ра ўздзей нi чае 
на наш мозг як... 
ме ды та цыя.

У боль шас цi вы пад каў гэ та 
ад бы ва ец ца з-за та го, што i ў Бе-
ла ру сi, у ад роз нен нi ад Еў ро пы цi 
Аме ры кi, ква тэ ры для на ва сё лаў 
без аздаб лен ня яшчэ да во лi рас-
паў сю джа ныя. Лю дзi ра зу ме юць, 
што ра монт ад за бу доў шчы ка не 
за да во лiць iх па якас цi. Дык на вош-
та та ды пе ра плач ваць за тое, што 
ўсё роў на да вя дзец ца пе ра раб-
ляць?.. Але гэ та яшчэ нi чо га, ка лi 
б не хi бы-сюр пры зы, якiя ледзь не 
з па ро га азмроч ва юць, зда ва ла ся, 
та кое блiз кае шчас це на ва сё лаў...

— Паў го да та му на бы лi з жон-
кай ад на па ка ё вую ква тэ ру ў но-
ва бу доў лi, — рас па вя дае Сяр гей 
Ня гур ка з Вi цеб ска. — Па вер це, 
не да хо паў ха пае. Бал кон ця чэ. 
Хоць з па ра со нам ту ды вы ходзь. 
Мы на ўмыс на на бы ва лi ква тэ-
ру без аздаб лен ня. Iнакш яшчэ 
больш «ка ся коў» бы ло б.

— Ад куль та кая ўпэў не-
насць? — цi каў лю ся.

— Сам на бу доў лi пра ца ваў не 
адзiн год. Вя до ма, за бу доў шчык 
за бу доў шчы ку роз нi ца. Нех та ро-
бiць сум лен на. Але ёсць i та кiя, 
што цяп-ляп — i га то ва. Абы хут-
чэй скон чыць, атры маць гро шы. I 
да лей... Маў ляў, «тэр мi ны га раць». 
Але гон ка, лi чу, не па вiн на быць нi 
ў якiм ра зе ва ўрон якас цi... Коль-
касць хi баў, не сак рэт, за ле жыць i 
ад ты пу бу дын ка: больш за ўсё iх 
су стра ка ец ца ў па нэль ных да мах.

— Сяр гей, на коль кi я зра зу-
ме ла, вы сваю ква тэ ру ад строй-
ва е це са мi. Што з гэ тай на го ды 
па ра i це сем' ям, якiя яшчэ не вы-
зна чы лi ся — на бы ваць iм ква тэ-
ру з аздаб лен нем цi без?

— Трэ ба зы хо дзiць з фi нан са-
вых маг чы мас цяў. А ў кож най сям'i 
яны свае. Ра монт жа, як вя до ма, 

— спра ва не тан ная. Толь кi за ра-
бо ту спе цы я лiс там да вя дзец ца за-
пла цiць не менш чым 20 мiль ё наў. 
Я маю на ўва зе ад на па ка ё вую 
ква тэ ру. Плюс бу даў нi чыя ма тэ-
ры я лы. Ка лi ж на бы ваць ква тэ ру 
з аздаб лен нем, тым больш што 
мож на кры ху да пла цiць i вы браць 
не са мы пры мi тыў ны ва ры янт, то 
мож на бу дзе iс тот на сэ ка но мiць i 
гро шы, i час. Бо мы, на прык лад, 
змаг лi пе ра ехаць у но вую ква тэ ру 
толь кi праз 4 ме ся цы пас ля та го, 
як атры ма лi клю чы. I на ват пас ля 
пе ра ез ду ра монт пра-
цяг ва ец ца.

ВВ  �� остры ракурсостры ракурс

Пра што ма рыць боль шасць ма ла дых сем' яў? Не па мы лю ся, 
ка лi ска жу, што зай мець, на рэш це, свой ку ток i зла дзiць на-
ва сел ле. Але, як вы свет лi ла ся, ад мо ман ту атры ман ня клю чоў 
да доў га ча ка на га свя та мо жа прай сцi не адзiн ме сяц... А яшчэ 
шмат стра ча ных гро шай ды нер ваў...
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Су се дзі, апа нта ныя 
бу даў ні чым свер бам, 
ла ма юць сце ны 
і пе ра раб ля юць сваё 
жыл лё. Але са ма воль ная 
пе ра пла ні роў ка ква тэ ры 
мо жа нес ці па гро зу 
ста ну ўся го жы ло га 
до ма.

«ХIЗ БА ЛА» ПРЫЗНАНА ТЭ РА РЫС ТЫЧ НАЙ АР ГА НI ЗА ЦЫ ЯЙ
Ура ды кра iн Еў ра пей ска га са ю за 22 лi пе ня пры ня лi ра шэн не аб вяс цiць ба я вое кры ло ра ды каль-

най шы iц кай ар га нi за цыi «Хiз ба ла» (Лi ван) тэ ра рыс тыч най ар га нi за цы яй, па ве дам ля юць iн фар м-
а генц твы. Па вод ле за явы кры нiц агенц тва ў дып ла ма тыч ных ко лах, ар га нi за цыя не ўза ба ве бу дзе 
да да дзе на ў спе цы яль ны «тэ ра рыс тыч ны» спiс, пас ля ча го ў да чы нен нi да яе пач нуць дзей нi чаць 
ад па вед ныя санк цыi. Пры знан не «Хiз ба лы» тэ ра рыс тыч най ар га нi за цы яй бу дзе азна чаць за ма-
рож ван не яе ра хун каў у еў ра пей скiх бан ках, за ба ро ну на па езд кi яе чле наў у кра i ны Еў ра са ю за, 
а так са ма маг чы мы арышт яе лi да раў, ка лi яны апы нуц ца ў Еў ро пе. Ра ней «Хiз ба ла» бы ла пры-
зна на тэ ра рыс тыч най ар га нi за цы яй у ЗША i Iз ра i лi. Акра мя та го, су праць яе ўвя лi санк цыi ба га тыя 
араб скiя кра i ны Пер сiд ска га за лi ва, якiя лi чаць лi ван скiх шы i таў аген та мi Тэ ге ра на.

IН ЧХОН АБ ВЕ ШЧА НЫ СУ СВЕТ НАЙ СТА ЛI ЦАЙ КНI ГI 2015
ЮНЕС КА аб вяс цi ла, што ста тус су свет най ста лi цы кнi гi 2015 го да пры свое ны го ра ду Iн чхо ну 

(Рэс пуб лi ка Ка рэя) у знак пры знан ня вы со кай якас цi яго пра гра мы па па пу ля ры за цыi куль ту ры 
чы тан ня ся род мо ла дзi i ўраз лi вых груп на сель нiц тва. Iн чхон стаў 15-й Су свет най ста лi цай кнi гi. 
Яго па пя рэд нi кi — Мад рыд (Iс па нiя), Алек санд рыя (Егi пет), Нью-Дэ лi (Індыя), Ант вер пен (Бель гiя), 
Ман рэ аль (Ка на да), Ту рын (Iта лiя), Ба га та (Ка лум бiя), Амстэр дам (Нi дэр лан ды), Бей рут (Лi ван), 
Люб ля на (Сла ве нiя), Бу э нас-Ай рэс (Ар ген цi на), Ерэ ван (Арменія). Ста лi цай кнi гi 2013 го да з'яў-
ля ец ца Банг кок (Тай ланд), а 2014-га го да — Порт-Хар корт (Нi ге рыя).

КА ВА? ТРЫ КУ БАЧ КI, НЕ БОЛЬШ!
Не ка то рыя жан чы ны, якiя рэ гу ляр на п’юць ка ву, мо гуць су тык нуц ца з шэ-

ра гам ус клад нен няў з бо ку зда роўя i ў асоб ных вы пад ках на ват на браць ва гу. 
Пра гэ та за явi ла кi раў нiк цэнт ра эс тэ тыч най ме ды цы ны «Рi ма ры та» Ры ма 
Май сен ка. Але ка ва па гра жае та лii, толь кi ка лi ў яе па клас цi цу кар у коль кас цi 
ад трох чай ных лы жак i больш. Не бяс печ ныя да паў нен нi да ка вы — згу шчон ка, 
мёд, вярш кi. Рэ аль ная не бяс пе ка на ды хо дзiць, ка лi пiць у дзень ад трох i больш куб каў моц най 

ка вы, лi чыць ды е то лаг. Дыс та нiя, гi пер та нiя, згу шчэн не кры-
вi, эма цый ная ла бiль насць, бяс со ннi ца, дыя рэя, та хi кар дыя i 
сар дэч ная не да стат ко васць з пры чы ны дыс тра фii мi я кар да, 
арыт мii — усё гэ та цяж кiя на ступ ствы за леж нас цi ад ка вы. 
А так са ма не вар та за бы ваць i пра «кас ме тыч ны» эфект. З-за 
ка вы мо жа на зi рац ца дрэн ная пруг касць ску ры, змя нен не ко ле-
ру зу боў, з'яў лен не мар шчын, су ха сцi ску ры, пiг мент ных плям, 
цьмя ныя ва ла сы.

ЭС ТО НIЯ АД МО ВI ЛА СЯ 
АД АДЗI НАЙ 
БАЛ ТЫЙ СКАЙ АР МII

Мi нiстр аба ро-
ны Эс то нii Урмас 
Рэй нса лу рас-
кры ты ка ваў iдэю 
аб' яд нан ня ўз-
бро е ных сiл кра iн 
Бал тыi, якую на 
днях вы ка заў прэ зi дэнт Лат вii Анд рыс 
Бер зiньш. «Што ты чыц ца ўтва рэн ня 
адзi най ар мii, то гэ та я рэа лiс тыч ным не 
лi чу, та му што ў кож най дзяр жа вы свае 
сi лы аба ро ны, кож ная дзяр жа ва раз вi-
вае iх са ма, i гэ тая са ма стой насць не пе-
ра шка джае ажыц цяў лен ню аба рон ных 
пла наў НА ТА», — за явiў мi нiстр, да даў-
шы, што ўла дам Лат вii i Лiт вы не аб ход на 
па вя лi чыць вы дат кi на аба ро ну. Пра па-
но ва аб ства рэн нi адзi ных уз бро е ных 
сiл Лат вii, Лiт вы i Эс то нii Бер зiньш вы-
ка заў 20 лi пе ня ў iн тэр в'ю агенц тву BNS. 
Ён пад крэс лiў, што кож най кра i не па-
асоб ку ня ма сэн су ўклад ваць вя лi кiя 
гро шы ў аба ро ну. На шмат больш эфек-
тыў най, па сло вах лат вiй ска га лi да ра, 
бы ла б кан са лi да цыя ўз бро е ных сiл. Тым 
ча сам згод на з дак ла дам аб аба ра на-
здоль нас цi пры бал тый скiх дзяр жаў, якi 
быў прад стаў ле ны мi ну лай во сен ню, Лат-
вiя ва ло дае най мен шы мi маг чы мас ця мi 
для су праць ста ян ня знеш нiм па гро зам. 
Са мая бая здоль ная ар мiя — у Эс то нii.

АЗМРО ЧА НАЕ НА ВА СЕЛ ЛЕ 
Каб сэканоміць нервы і грошы, навасёлы Каб сэканоміць нервы і грошы, навасёлы 
ўсё часцей адмаўляюцца ад аздабленняўсё часцей адмаўляюцца ад аздаблення

Шос ты з'езд бе ла ру саў 
све ту прой дзе 23-24 лі пе ня 
ў Мін скім між на род ным аду-
ка цый ным цэнт ры імя Ё. Рау. 
Пла ну ец ца, што фо рум збя-
рэ больш як 300 дэ ле га таў з 
20 кра ін све ту.

Бе ла ру сы мо гуць афор-
міць шмат ра зо вую элект-
рон ную ві зу ў Тур цыю пры 
на яў нас ці шэн ген скай ві зы. 
Сіс тэ ма элект рон ных віз 
уве дзе на ў Тур цыі з 17 кра-
са ві ка 2013 го да. Та кія ві зы 
вы да юц ца на ўезд з мэ та мі 
ту рыз му або ганд лю.

22 лі пе ня ка ля га дзі ны 
но чы ча ты ры лег ка выя ма-
шы ны па чар зе ўспых ну лі ў 
роз ных мес цах мік ра ра ё на 
Сож у Кры ча ве. У вы ні ку па-
жа ру зні шча ны аў та ма біль 
«Фоль ксва ген Джэ та», па-
шко джа ны са ло ны яшчэ трох 
аў та ма бі ляў. Як мяр ку ец ца, 
пры чы на па жа ру — пад пал.

Ка ля паў та ра су так пра-
вёў у ле се 73-га до вы жы-
хар На раў лян ска га ра ё на, 
які на ма шы не ад пра віў ся ў 
лес па яга ды і за блу дзіў ся. 
На по шу кі ад пра ві лі ся вы-
ра та валь ні кі, мі лі цы ян еры, 
лес ні кі, ра бот ні кі Па лес ка га 
дзяр жаў на га ра ды я цый на-
эка ла гіч на га за па вед ні ка, 
доб ра ах вот ні кі.


