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«Да жын кі» — на го да па га ва рыць 
аб бу ду чым ура джаі

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што што год дзяр жа ва ўклад-
вае ў аграр ны сек тар амаль $2 млрд. Па вод ле яго 
слоў, у блі жэй шай перс пек ты ве та кая пад трым ка 
бу дзе вы дзя ляц ца ад рас на, толь кі на мэ та выя пра-
гра мы раз віц ця га лін АПК і буй ныя ін вес ты цый ныя 
пра ек ты, якія да дуць хут кую ад да чу.

«Сён ня важ ней шая за да ча для аг ра ры яў — на ву-
чыц ца пра ца ваць на прын цы пах са ма фі нан са ван ня 
і атрым лі ваць пры бы так, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Не аб ход на паў сюд на на іна ва цый-
най тэх ні ка-тэх на ла гіч най асно ве па вы сіць эфек-
тыў насць вы ка ры стан ня пры род ных, ма тэ ры яль ных 
і пра цоў ных рэ сур саў. Пра доў жыць ап ты мі за цыю 
аграр най вы твор час ці ў на прам ку ства рэн ня буй-
ных хол дын гаў і пра дук то вых кам па ній. Гэ та па він на 
стаць аз бу кай для ўсіх кі раў ні коў аграр най сфе ры». 
Са ве ту Мі ніст раў да кан ца го да да ру ча на пра пра ца-
ваць ад па вед ныя ас пек ты.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў упэў не насць, што ў 
фес ты ва лі-кір ма шу «Да жын кі» ёсць бу ду чы ня, ад-
нак пра па на ваў па ду маць над тым, як пра во дзіць яго 
яшчэ больш эфек тыў на, у но вым фар ма це, больш 
шы ро ка ад зна чаць гэ та свя та ў рэ гі ё нах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра ды цыі ўзна га ро дзіў 
пе ра мож цаў рэс пуб лі кан ска га спа бор ніц тва па ўбор-
цы ўра джаю збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур, 
якія за ня лі ў 2013 го дзе пер шыя мес цы. У якас ці 
ўзна га ро ды пе ра да ві кі атры ма лі лег ка выя аў та ма-
бі лі і гра шо выя прэ міі.

Для ўдзель ні каў і гас цей фес ты ва лю-кір ма шу бы-
ла ар га ні за ва на шы ро кая куль тур на-за баў ляль ная 
пра гра ма, цэнт раль най па дзе яй якой стаў кан цэрт 
май строў мас тац тваў «Го мель шчы на фес ты валь ная 
— пра цаў ні кам вёс кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Па ду маць ёсць над чым
Прэ зі дэнт так са ма ад ка заў на пы тан ні жур на ліс-

таў. У Кі раў ні ка дзяр жа вы па ці ка ві лі ся яго мер ка-
ван нем ад нос на перс пек тыў раз віц ця фес ты ва лю-
кір ма шу «Да жын кі». 

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што гэ та свя та маг-
ло б стаць ту рыс тыч ным брэн дам Бе ла ру сі. «Я быў 
бы гэ та му вель мі ра ды. І на ўрад ці зной дзец ца ча-
ла век, які вы ка заў бы про ці лег лы пункт гле джан ня. 
Гэ та са праў ды бы ло б доб ра», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы. Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што і ця пер на 
«Да жын кі» пры яз джа юць за меж ныя гос ці, ад нак 
гэ та ўсё ж адзін кі. «Вя до ма, ка лі б мы раз гар ну лі ся 
так, што да нас на «Да жын кі» еха лі з усіх кан цоў све-
ту, бы ло б ня дрэн на», — ска заў Прэ зі дэнт. «Але мы 
та кой вя лі кай за да чы не ста ві лі», — да даў ён.

Па вод ле яго слоў, лю дзі, якія па бы ва лі на 
«Да жын ках», едуць са свя та з доб ры мі ўра жан ня мі. 
Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што фес ты валь-кір-
маш мог бы пры цяг нуць і бе ла ру саў, якія пра жы ва-
юць за ме жа мі кра і ны, а так са ма жы ха роў су сед ніх 
з Бе ла рус сю дзяр жаў, сла вян скіх кра ін. «Сло вам, 
ёсць над чым па ду маць. Нам вар та ў гэ тым на прам-
ку па пра ца ваць», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб тым, што не аб ход на 
для чар го ва га якас на га кро ку ў раз віц ці сфе ры сель-
скай гас па дар кі, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што 
гэ та га лі на па він на вы хо дзіць на са ма за бес пя чэн не. 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што для сель скай гас па дар кі ў 
Бе ла ру сі са праў ды ня ма ла зроб ле на: «Кож ны год мы 
ўклад ва ем у сель скую гас па дар ку, да па ма га ем вёс-
цы на су му да $2 млрд. А ўво гу ле амаль $50 млрд за 
апош нія га ды ін вес та ва лі ў сель скую гас па дар ку».

«Та му на ступ ны крок па ві нен быць не за дзяр-
жа вай, а за аг ра ры я мі. Сён ня аг ра рыі па він ны нам 
даць больш пра дук цыі з мен шы мі за тра та мі. Гэ та 
са мае га лоў нае. Ка лі мы не ска ро цім у сель скай 
гас па дар цы за тра ты на вы твор часць пра дук цыі, мы 
бу дзем не кан ку рэн та здоль ны мі на ват на ўлас ным 
рын ку», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што 
асоб ныя вы со ка рэн та бель ныя пра ек ты, якія хут-
ка акуп ля юц ца, дзяр жа ва бу дзе пад трым лі ваць, а 
ў ас тат нім аб' ёмы пад трым кі бу дуць ска ра чац ца. 
«Не толь кі та му, што Ра сія ўсту пі ла ў СГА, што мы 
ў Мыт ным са ю зе ма ем аба вя за цель ствы. Спра ва ў 
тым, што сель ская гас па дар ка па він на вы хо дзіць на 
са ма за бес пя чэн не», — за явіў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма лі чыць, што ў Бе ла-
ру сі мэ та згод на зай мац ца вы рошч ван нем асоб ных 
куль тур, якія ім парт уюц ца, але, маг чы ма, не вель мі 
тра ды цый ныя для ай чын ных аг ра ры яў. Так, яшчэ 
не каль кі га доў та му боль шую част ку цы бу лі і час на-
ку да во дзі ла ся за во зіць з-за мя жы, але ця пер гэ та 
пра дук цыя ў да стат ко вай коль кас ці вы рошч ва ец ца 
ў Бе ла ру сі. У якас ці пры кла ду Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры вёў і той факт, што ў Бе ла ру сі ўда ец ца па спя хо-
ва вы рошч ваць на ват бах ча выя куль ту ры.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, вель мі важ на 
на ву чыц ца эфек тыў на ганд ля ваць атры ма най пра-
дук цы яй. «Вя до ма, тыя, хто зай ма ец ца гэ тым, урад і 
гу бер на та ры, пры баў ля юць з го ду ў год, яны мно га-
му на ву чы лі ся. Гэ та му са дзей ні ча лі буй ныя мяс ныя і 
ма лоч ныя кам па ніі. Яны вы хо дзяць на рын кі. І са мае 
га лоў нае, што з цэнт ра гэ тыя пра цэ сы рэ гу лю юць 
та кім чы нам, што гэ тыя кам па ніі не кан ку ры ру юць 
са мі з са бой, да пус цім, на рын ку Ра сіі», — ад зна чыў 
бе ла рус кі лі дар.

«Але ўсё роў на са мая га лоў ная праб ле ма для кра-
і ны ўво гу ле і для сель скай гас па дар кі ў пры ват нас ці 
— на ву чыц ца ганд ля ваць, до ра га пра да ваць сваю 
пра дук цыю», — лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пы тан не дэ валь ва цыі 
на цы я наль най ва лю ты не ста іць

Жур на ліс ты па ці ка ві лі ся ў Прэ зі дэн та сі ту а цы яй у 
гра шо ва-крэ дыт най сфе ры, па пра сіў шы пра ка мен-
та ваць раз мо вы аб маг чы май дэ на мі на цыі і дэ валь-
ва цыі бе ла рус ка га руб ля.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што пы тан не дэ-
валь ва цыі на цы я наль най ва лю ты на гэ ты час не ста-
іць: «Пы тан не з дэ валь ва цы яй на цы я наль най ва лю-
ты на огул сён ня не ста іць. На вош та ста віць за да чу 
абяс цэ ніць, дэ валь ва ваць на цы я наль ную ва лю ту?! 
На пэў на, ні вод ны кі раў нік та кую за да чу пе рад са бой 
не ста віць. На ад ва рот, нам трэ ба ад яе ады сці».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ўжо га ва-
рыў, што ў кра і не не бу дзе штуч на пад трым лі вац ца 
бе ла рус кі ру бель, як і ін шыя ва лю ты ў вы пад ку ўма-
ца ван ня бе ла рус ка га руб ля. Па вод ле яго слоў, усё 
бу дзе за ле жаць ад по пы ту і пра па на ван ня.

«Бу дзе вя лі кі по пыт на ва лю ту — бу дзе абяс-
цэнь вац ца бе ла рус кі ру бель, не бу дзе гэ та га по пы ту 
— спа кой най бу дзе сі ту а цыя, спа кой на вый дзем з 
гэ та га ста но ві шча», — да даў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што дзяр жа ва 
бу дзе вы ка рыс тоў ваць усе ін стру мен ты, каб не да-
пус ціць рэз кіх ва ган няў кур су. «На цы я наль ны банк, 
вя до ма ж, умеш ва ец ца ў пра цэс, каб збіць гэ тыя 
вост рыя пі кі. Ка лі, да пус цім, рэз кае па дзен не — мы 
пад трым лі ва ем сваю на цы я наль ную ва лю ту, рэз-
кае пра па на ван не па ва лю це — На цы я наль ны банк 
скуп ляе. Бы лі та кія пе ры я ды», — ска заў Прэ зі дэнт. 
Па вод ле яго слоў, з па чат ку го да куп ле на пры клад на 
на $150-200 млн ва лю ты больш, чым пра да дзе на. 
«Але апош ні мі ме ся ца мі, я гля джу, наш на род па бег 
у аб мен ныя пунк ты. Ну, бя жы це, — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Мы ўжо на ву ча ныя гор кім во пы там. 

Яшчэ раз пад крэс лі ваю: ваш лёс у гэ тым пла не ў 
ва шых ру ках».

Прэ зі дэнт так са ма пра ка мен та ваў сваю ня даў-
нюю за яву аб маг чы мас ці ўвя дзен ня вы яз ной пош лі-
ны для бе ла рус кіх гра ма дзян. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў, што та кі ва ры янт пра па ноў ваў ся ў якас ці 
маг чы май ме ры для зні жэн ня ад то ку ва лю ты за 
мя жу.

«Я кла па чу ся не за тое, каб за ба ра ніць вы езд на-
шым гра ма дзя нам, я пе ра жы ваю, што пад $3 млрд 
ва лю ты вы во зіц ца што год з кра і ны», — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«А ўво гу ле, гэ та сур' ёз нае пы тан не. Мы га во рым 
аб ва лю це, што ёсць праб ле ма. Вы ве да е це, коль-
кі на шы мя шоч ні кі-чаў ноч ні кі вы во зяць ва лю ты за 
ме жы кра і ны? Па гра ніч ні кі пад лі чы лі — за $2 млрд. 
Ка лі б гэ та ў кра і не за ста ва ла ся, то мы жы лі б зу сім 
інакш», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

«Ка жуць: вы вы раб ляй це, як на За ха дзе, — мы 
бу дзем гэ тыя «шмот кі» куп ляць у Бе ла ру сі. Па-мой-
му, на шы ня дрэн на сён ня ганд лю юць і вы раб ля юць, 
і мож на нар маль на адзец ца, — лі чыць Прэ зі дэнт. 
— Па-дру гое, а ка лі ў гэ тай сі ту а цыі трэ ба адзец ца 
ў бе ла рус кае, па цяр пець? Вось ты вель мі вя лі кі пры-
хіль нік ня мец ка га адзен ня, на прык лад, ну па цяр пі 
ў гэ тай сі ту а цыі. Не, ні хто ж не хо ча! Ён ку піў тут 
до ла ры або еў ра, ад нос на ня до ра га, вы ехаў, вы вез 
гэ ту ва лю ту». Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
яго не па ко іць тое, што тым са мым пад трым лі ва ец ца 
эка но мі ка Еў ра пей ска га са ю за.

«Та му я і га ва ру, што трэ ба шу каць ней кія ры ча гі, 
як ін шыя дзяр жа вы гэ та ро бяць. Доб ра, не бу дзем з 
ця бе браць сто до ла раў, але бу дзеш уво зіць «шмот-
кі», як у ін шых дзяр жа вах, за пла ціш пош лі ну. Гэ та ж 
нар маль на, цы ві лі за ва на», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. Ён 
да даў, што ўрад па яго да ру чэн ні ду мае над гэ тым.

У той жа час Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ў Бе ла ру сі не аб ход на вы раб ляць та кую пра дук цыю, 
каб на сель ніц тва не еха ла за ёй за ме жы кра і ны.

Прад стаў ні кі СМІ так са ма па пра сі лі кі раў ні ка 
дзяр жа вы пра ка мен та ваць зме шча ныя ў асоб ных 
вы дан нях до мыс лы, што ме ра стры ман ня ген ды рэк-
та ру «Урал ка лія» Ула дзі сла ву Ба ум герт не ру бы ла 
зме не на спе цы яль на пад пры езд у Бе ла русь Прэ зі-
дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на.

«Мы з Пу ці ным і ты дзень та му су стра ка лі ся, і Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі ні ко га не вы пус каў. Гэ та каб, мо жа, 
мя не ўка лоць, мо жа, яшчэ ка гось ці», — ад зна чыў 
бе ла рус кі лі дар.

«Што да ты чыц ца гэ та га арыш тан та, то ён і тыя, 
хто не па ко яц ца ў су вя зі з гэ тым, ня хай дзя ку юць 
яго ма ці. Яна звяр ну ла ся да мя не з пісь мом тры ці 
ча ты ры дні та му. Яна, як мне дак лад ва лі, пры яз джа-
ла сю ды, па пра сі ла змяк чыць яму ме ру па ка ран ня, 
— рас ка заў Прэ зі дэнт. — Я ра шэн ня не пры маў. 
Я вы ка заў сваё мер ка ван не: каб пра цэс не па цяр-
пеў, ня хай след чыя вы ра ша юць, я не су праць, ка лі 
яму бу дзе зме не на ме ра па ка ран ня».

«След чыя раз гле дзе лі гэ ту праб ле му аб са лют-
на не за леж на і па лі чы лі маг чы мым на гэ тым эта-
пе вы пус ціць яго з за сцен каў пад да маш ні арышт. 
Ён аплач вае сам ква тэ ру і ўсе па слу гі. Та кая бы ла 
ўмо ва. І пад га ран тыі ма ці яго вы пус ці лі, ма ці з ім 
жы ве і гля дзіць за сва ім сы нам. Яна, на пэў на, вель мі 
доб ры ча ла век», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

У ка лій най сфе ры па чы на ем 
спа кой на вы руль ваць

«Та му ён ня хай дзя куе толь кі ма ці, ні Лу ка шэн ку, 
ні Пу ці ну, ні Мядз ве дзе ву», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Га во ра чы аб сі ту а цыі ў ка лій най сфе ры, кі раў нік 
дзяр жа вы ад зна чыў: «Мы і без іх спа кой на па чы на ем 
вы руль ваць, да нас пры яз джа юць і на мя не аса біс та 
вы хо дзяць лю дзі, якія хо чуць ку піць ка лій ныя ўгна ен ні 
ў Бе ла ру сі». Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, бе-
ла рус кія ка лій ныя ўгна ен ні знач на больш якас ныя, чым 
у ра сій скай кам па ніі, але са мае га лоў нае тое, што ўсе 
хо чуць мець спра ву з на дзей ным парт нё рам. «У нас 
дзяр жаў ная ар га ні за цыя, кам па нія. Яна ся бе сур' ёз на 
за рэ ка мен да ва ла. Мы ганд лю ем і бу дзем ганд ля ваць, 
і ра сі я не да нас пры едуць», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ве да міў, што ка лій ная 
тэ ма за кра на ла ся і ў яго раз мо вах з Ула дзі мі рам 
Пу ці ным. «Мы з ім як асоб ную праб ле му гэ та не аб-
мяр коў ва лі. Але, ка лі за кра на лі тэ му ў са ма лё це ў 
час пе ра лё ту ў Ка лі нінг рад, я ска заў: «Усё роў на вы 
прый дзе це да нас, у ка лій ную кам па нію». Ён ад ка-
заў, што зу сім гэ та га не вы клю чае. Там змя ня юц ца 
ўлас ні кі, ёсць мо ра жа да ю чых ку піць гэ ты ак тыў, 
ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«А га лоў нае — я ска заў: ні ко му не да зво ле на 
аб нас вы ці раць но гі. Мы су ве рэн ная не за леж ная 
дзяр жа ва і свае ін та рэ сы бу дзем як на ле жыць аба-
ра няць», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Важ ныя са цы яль ныя пра ек ты
У свя точ ным Жло бі не Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пры няў удзел у ад крыц ці ру ху па са жыр скіх элект-
рацягнікоў на элект ры фі ка ва ным участ ку да ро гі 
Асі по ві чы — Жло бін.

Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб за вяр шэн ні элект ры фі ка-
цыі чы гун кі на гэ тым участ ку і пла нах па да лей шай 
элект ры фі ка цыі Бе ла рус кай чы гун кі да 2020 го да. 
Рэа лі за цыя ад па вед ных пла наў дасць маг чы масць 
па вы сіць тран зіт ную пры ваб насць між на род ных 
транс парт ных ка лі до раў, якія пра хо дзяць па тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі, зні зіць экс плу а та цый ныя рас хо ды і 
са бе кошт пе ра во зак.

Што да ты чыц ца ўчаст ка Асі по ві чы — Жло бін, 
то з яго ўвя дзен нем за вер ша ны пер шы этап рэа-
лі за цыі ін вес ты цый на га пра ек та, што пра ду гледж-
вае па этап ную элект ры фі ка цыю да 2015 го да трох 
участ каў: Жло бін — Асі по ві чы, Го мель — Жло бін 
і Жло бін — Ка лін ка ві чы. Як да ла жыў Прэ зі дэн ту 
на чаль нік БЧ Ула дзі мір Ма ро заў, элект ры фі ка цыя 
гэ тых участ каў дасць маг чы масць ска ра ціць спа жы-
ван не па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў больш як на 
$11 млн у год і знач на па леп шыць экс плу а та цый ныя 
ха рак та рыс ты кі.

Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Ма ро за ва, уся го ў Бе ла-
ру сі з улі кам но ва га ўчаст ка элект ры фі ка ва на ка ля 
1 тыс. км чы гун кі пры агуль най пра цяг лас ці 5,5 тыс.
км. Ме на ві та на яе пры па дае знач ная част ка аб' ёму 
гру за пе ра во зак. У блі жэй шыя га ды пра цэнт элект-
ры фі ка ва ных чы гу нак у Бе ла ру сі пла ну ец ца да вес ці 
да 23 пра цэн таў з ця пе раш ніх 16 пра цэн таў.

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, як рэа лі зу ец ца да ру чэн не 
па ства рэн ні па са жыр скіх чы гу нач ных зно сін па-
між ста лі цай Бе ла ру сі і На цы я наль ным аэ ра пор там 
Мінск. Мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый Ана толь 
Сі вак да ла жыў, што ства рэн не асоб най пра мой па-
са жыр скай лі ніі не мэ та згод на, зы хо дзя чы з па раў-
наль на не вя лі кіх аб' ёмаў па са жы ра па то ку. Ра зам 
з тым вы ка ры стан не іс ну ю чай чы гу нач най інф ра-
струк ту ры з бу даў ніц твам ад га лі на ван ня на аэ ра-
порт знач на змен шыць кошт пра ек та. Пры гэ тым 
час на пе ра воз ку па са жы раў па вя лі чыц ца ўся го на 
10-15 мі нут.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма азна ё міў ся з 
доб ра ўпа рад ка ван нем і са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц цём Жло бі на і Жло бін ска га ра ё на, на ве даў 
уз ве дзе ныя ў го ра дзе но выя аб' ек ты. 

Азна ё міў шы ся з доб ра ўпа рад ка ван нем го ра да 
і но вы мі са цы яль ны мі аб' ек та мі, Аляк сандр Лу ка-
шэн ка даў вы со кую ацэн ку пра ве дзе най ра бо це і 
пад крэс ліў, што ця пер га лоў нае ўсё гэ та за ха ваць 
і мак сі маль на эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць на ка-
рысць лю дзей.

У тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» рас па вя дае пра па дзеі 
25-га ту ра чэм пі я на ту Бе ла ру сі па 
фут бо ле, доў га ча ка ную пе ра мо гу 
ха кей на га «Ды на ма» і ме даль ны 
ўра джай бе ла рус кіх дзю да іс таў на 
прэ стыж ным тур ні ры ў Ка зах ста не.

1. У ня дзе лю на ба ры саў скім га рад-
скім ста ды ё не бы ло го ра ча: БА ТЭ не-
ча ка на са сту піў «Тар пе да-Бе лАЗ» — 0:1. 
Амаль што ў са мым кан цы мат ча ва ро-
ты Анд рэя Гар бу но ва па ра зіў жо дзін скі 
паў аба рон ца Ар цём Вась коў. На стаў ні кі 
абедз вюх ка ман даў сыш лі ся ў дум цы, 
што гуль ня атры ма ла ся скла да най. Так, 
га лоў ны трэ нер «Тар пе да» Ігар КРЫ ВУ-
ШЭН КА ад зна чыў: «Мы шмат ча су пра вя-
лі ў аба ро не. На строй ваў на гэ та хлоп цаў. 
Асноў най за да чай бы ло згу ляць уваж лі ва і 
па спра ба ваць знай сці свой шанс у контр-
ата цы. Дзя куй па да печ ным, што не апус-
ка юць ру кі, пра цяг ва юць зма гац ца, на бі-
раць ач кі». Да рэ чы, ця пер «аў та за вод цы» 
зай ма юць пя ты ра док у тур нір най таб лі цы 
і на тры ач кі ад ста юць ад «Го ме ля».

А вось па да печ ныя Вік та ра Ган ча рэн-
кі за хоў ва юць лі дар ства, на два ач кі апя-
рэдж ва ю чы «Шах цёр». Між тым, «гар ня кі» 

свой матч 25-га ту ра прай гра лі мінск аму 
«Ды на ма» — 0:1. Го лам вы лу чыў ся Аляк-
сандр Бы ча нок. Тым не менш на стаў нік 
бе ла-сі ніх Ро берт МА АС КАНТ за стаў ся 
не за да во ле ным гуль нёй сва іх фут ба ліс-
таў: «Пра вя лі не леп шы матч. У пер шай 
па ло ве па воль на па чы на лі ата кі і дрэн на 
кам бі на ва лі. Але ў цэ лым вы гля да лі лепш 
за са пер ні каў. У дру гім тай ме трош кі да па-
маг лі зроб ле ныя за ме ны. Але га лоў нае — 
ця пер у нас ёсць ед насць. Мы зма га ем ся 
адзін за ад на го, і гэ та вель мі да па ма гае ў 
скла да ных сі ту а цы ях». На га да ем, сён ня 
па да печ ныя га ланд ска га трэ не ра зай ма-
юць трэ ці ра док у тур нір най таб лі цы.

Ся род ін шых вы ні каў ад зна чым пе ра-
мо гу «Наф та на» над «Дняп ром» (2:0), 
ні чыю «Мін ска» і «Сла віі» (1:1) і вік то-
рыю «Бел шы ны» над брэсц кім «Ды на-
ма» (1:0).

2. Ха кей нае «Ды на ма» пе ра пы ні-
ла пя ці мат ча вую се рыю па ра жэн няў, 
«усу хую» аб гу ляў шы ека ця рын бург скі 
«Аў та ма бі ліст» — 2:0. Абедз ве шай бы 
на ра хун ку ле гі я не раў «зуб раў» — ва ро ты 
са пер ні каў па ра зі лі Джэй каб Мікф лі кер і 
То маш Су ра вы. Пас ля мат ча на стаў нік 
бе ла-сі ніх Аляк сандр АНД РЫ ЕЎ СКІ 

пра ка мен та ваў доў га ча ка ную пе ра мо гу: 
«На строй на ба раць бу быў ві даць на ват 
на пе рад мат ча вай «рас кат цы». І ў вы ні ку 
ка ман да згу ля ла вы дат на, хоць і не бяз-
грэш на. У трэ цім пе ры я дзе ха па ла па-
мы лак, у тым лі ку і пер са наль ных. І зноў-
та кі нас пад во дзіць рэа лі за цыя». Па хва-
ліў сва іх ка лег нар веж скі ва ра тар Ларс 
ХАЎ ГЕН: «На шы аба рон цы ад пра ца ва лі 
прос та вы дат на! Хлоп цы, якія ста я лі пе ра-
да мной, пры ма лі на ся бе шай бы і пе ра-
хоп лі ва лі чу жыя пе ра да чы. У са пер ні ка не 
бы ло ні вод на га шан цу, каб за біць».

3. Бе ла рус кія спарт сме ны з ча тыр-
ма ме да ля мі вяр та юц ца з Ка зах ста на, 
дзе пра хо дзіў тур нір се рыі Гран-пры па 
дзю до. «Зо ла та» ў су пер цяж кай ва зе за-
ва я ваў Аляк сандр Ва ха вяк. Ад на го кро ку 
да вы шэй шай пры ступ кі п'е дэс та ла не 
ха пі ла Аляк санд ру Сця шэн ку, Дзміт рыю 
Шэрш ню і Ма ры не Слуц кай. Дзю да іс ты 
са сту пі лі сва ім са пер ні кам у фі на ле і за-
ста лі ся з «се раб ром». Да кан ца го да ў 
ка лен да ры за пла на ва на яшчэ не каль кі 
тур ні раў се рыі Гран-пры, а так са ма эта-
паў Куб ка Еў ро пы і све ту.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

ФА НАЦ КАЯ 
БОЙ КА 

Ў НА ВА ГРУД КУ
Ма са вай бой кай скон чыў ся матч 
22-га ту ра Гро дзен скай воб лас ці па 
фут бо ле па між крас на сель кім «Цэ-
мент ні кам» і ФК «На ва гру дак». 

У ся рэ дзі не пер ша га тай ма, пас ля го ла 
ў ва ро ты «На ва груд ка», на по ле вы бег лі 
ка ля двац ца ці ма ла дых лю дзей у мас ках і 
па ча лі бой ку з на ва груд скі мі заў зя та ра мі. 
Ка лат ня доў жы ла ся амаль што паў га дзі ны. 
Ар бітр быў вы му ша ны скон чыць матч, за лі-
чыў шы тэх ніч нае па ра жэн не «На ва груд ку» 
— 0:3. Пас ля за кан чэн ня мат ча на ста ды ён 
пры бы лі на ра ды мі лі цыі і бры га ды хут кай 
да па мо гі. Па цяр пе лым ака за лі ме ды цын-
скую да па мо гу.

Як па ве да мі лі ў На ва груд скім ра ён ным 
ад дзе ле След ча га ка мі тэ та, заў зя та ры, якія 
ўчы ні лі бой ку, уцяк лі. Але быў за тры ма ны 
мін ча нін 1992 г. на ра джэн ня, які па да зра-
ец ца ў здзяйс нен ні пра ва па ру шэн ня. Дзе-
ян ні фут боль ных фа на таў ква лі фі ку юц ца 
як «ху лі ган ства, учы не нае гру пай асоб». 
След чы ка мі тэт ужо за вёў кры мі наль ную 
спра ву, вя дуц ца ме ра пры ем ствы па вы яў-
лен ні ін шых асоб, якія ма юць да чы нен не 
да зла чын ства.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Га лоў ным ньюс мей ке рам мі ну ла га тыд ня 
ста ла пля цоў ка Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На-
цый (ААН) пад час стар та ваў шай 68-й се сіі 
Ге не раль най Асамб леі. Ге не раль ная Асамб-
лея з'яў ля ец ца га лоў ным да рад чым, ды-
рэк тыў ным і прад стаў ні чым ор га нам ААН. 
Асамб лея вы сту пае ў якас ці фо ру му для 
шмат ба ко ва га аб мер ка ван ня ўся го спект ра 
між на род ных праб лем, аб якіх га во рыц ца ў 
Ста ту це ААН.

Вя до ма, га лоў ным пы тан нем у ААН ста ла 
сі рый скае. Ра сій скі план па зні шчэн ні хі міч най 
зброі ў гэ тай кра і не, каб па збег нуць ва ен най ата кі 
з бо ку ЗША і іх са юз ні каў, знай шоў па зі тыў ную 
рэ ак цыю з бо ку прэ зі дэн та ЗША. Вы сту па ю чы на 
се сіі, ён за няў не ча ка на мяк кую па зі цыю па гэ-
тым пы тан ні. У пры ват нас ці, Ба рак Аба ма за явіў, 
што «заў сё ды ад да ваў пе ра ва гу ўрэ гу ля ван ню 
гэ та га кан флік ту дып ла ма тыч ным шля хам». Ка лі 
ўспом ніць за явы аме ры кан ска га прэ зі дэн та кан-
ца жніў ня — па чат ку ве рас ня, то, вя до ма, гэ та 
бы ло не так. Та ды га вор ка іш ла пра ня ўхіль насць 
ва ен на га ўда ру па Сі рыі, з тым, каб па даць сіг нал 
сі рый ска му кі раў ніц тву.

Сур' ёз ныя зме ны ў па зі цыі ЗША па Сі рыі мож на 
ад зна чыць і па ін шых пунк тах. За мест ра ней ша га 
ак цэн ту на без умоў ную пад трым ку мя цеж ні каў, у 
тым лі ку ва ен ным шля хам, Ба рак Аба ма ад зна-
чыў, што па спя хо вая рэа лі за цыя па гад нен ня па 
хім зброі «мо жа ак ты ві за ваць больш шы ро кія дып-
ла ма тыч ныя на ма ган ні па па лі тыч ным урэ гу ля ван ні 
ў Сі рыі».

Ён так са ма зра біў на ступ ную сен са цый ную 
за яву: «Не ду маю, што шля хам ва ен ных дзе ян няў 
роз ных сіл унут ры Сі рыі або з бо ку ін шых кра ін 
мож на бу дзе да сяг нуць тры ва ла га мі ру». Хоць тут 
жа прэ зі дэнт ЗША на га даў аб сва ім тра ды цый-
ным па тра ба ван ні, што дзей ны прэ зі дэнт Сі рыі 
па ві нен па кі нуць свой пост, у гэ тым кан тэкс це 
яно пра гу ча ла ўжо да стат ко ва сла ба. Тым больш, 
што ўслед за ім прэ зі дэнт ЗША вы ка заў сур' ёз-
ныя су мнен ні ў здоль нас ці мя цеж ні каў за хоў ваць 
пра вы ча ла ве ка ў Сі рыі, за клі каў шы са юз ні каў 
«уме ра най сі рый скай апа зі цыі» на гад ваць ёй аб 
не аб ход нас ці за ха ван ня дзяр жаў ных ін сты ту таў 
у кра і не і за ха ван ні пра воў на цы я наль ных і рэ лі-
гій ных мен шас цяў.

З чым звя за на рэз кая зме на па зі цыі ЗША? 
Вя до ма ж, з тым, што пра цяг лы пра цэс зні шчэн ня 
хі міч най зброі не маг чы мы без тры ва лых па зі цый 
Аса да ва ўла дзе. І з тым ві да воч ным фак там, што 
ў вы ні ку пры хо ду мя цеж ні каў да ўла ды хі міч ная 
зброя не бу дзе зні шча на, а рас цяг ну та па роз-
ных кан ку ры ру ю чых гру поў ках для да лей ша га 
вы ка ры стан ня су праць сва іх во ра гаў, ся род якіх 
мо гуць ака зац ца і са мі за ход нія кра і ны. Прык-
лад Лі віі, у якой цэнт раль ная ўла да фак тыч на 
больш ні чо га не кант ра люе, ака заў ся ві да воч-
ным. У гэ тым кан тэкс це мож на ра зу мець і та кое 
вы каз ван не Аба мы аб перс пек ты вах Сі рыі, як 
«не да пус ціць, каб гэ тая кра і на ста ла схо ві шчам 
для тэ ра рыс таў».

У су вя зі з та кой рэз кай зме най па зі цыі ЗША па 
сі рый скім пы тан ні, вы ра жа най пуб ліч на на се сіі 

Ге не раль най Асамб леі, ляг чэй пай шоў пра цэс па 
ўзгад нен ні сі рый скай рэ за лю цыі і ў Са ве це бяс пе кі 
ААН. Яна ста ла пер шай за два га ды рэ за лю цы яй 
па Сі рыі, па коль кі ра ней шыя не пра хо дзі лі з-за ве-
та Ра сіі і Кі тая. У ёй уз год не ны план па зні шчэн ні 
хі міч най зброі да ся рэ дзі ны 2014 го да. Пры гэ тым 
рэ за лю цыя вы клю чае аў та ма тыч нае пры мя нен не 
сі лы ў вы пад ку яе па ру шэн ня, на чым пер ша па-
чат ко ва на стой ва лі за ход нія кра і ны.

З ін шых ці ка вых на він з Ге не раль най Асамб-
леі вар та ад зна чыць вы ступ лен не прэ зі дэн та 
Ман го ліі Ца хі я гій на Эл бэг дор жа, які пад крэс ліў: 
«Сён ня больш як 200 міль ё наў ча ла век у све це 
з'яў ля юц ца бес пра цоў ны мі, больш як 50 міль ё-
наў дзя цей не хо дзяць у шко лу. Кож ны вось мы 
жы хар пла не ты га ла дае. Тым не менш, звыш 900 
міль яр даў до ла раў у год вы ка рыс тоў ва юц ца на 
ва ен ныя мэ ты».

Ён за клі каў між на род ную су поль насць ад мо-
віц ца ад уз бра ен ня і су мес ны мі на ма ган ня мі да-
бі вац ца вы ра шэн ня су час ных праб лем, у тым 
лі ку — у сфе ры ахо вы зда роўя і аду ка цыі. Ха-
це ла ся б, каб вы ступ лен не прэ зі дэн та Ман го ліі 
бы ло па чу та.

Мі ністр за меж ных спраў Ра сіі Сяр гей Лаў роў 
на се сіі Ге не раль най Асамб леі вы ка заў ся за азда-
раў лен не між на род най ат мас фе ры, ад зна чыў шы, 
што гэ та бу дзе спры яць на рошч ван ню ка лек тыў-
ных на ма ган няў па су праць дзе ян ні гла баль ным 
вы клі кам, уклю ча ю чы тэ ра рызм і нар ка біз нес. У 
про ці ва гу па ста ян ным за явам ЗША аб лі дар стве 
гэ тай кра і ны ў све це ён ад зна чыў, што «сён ня 
гэ та мо жа быць толь кі ка лек тыў нае лі дар ства, 
за сна ва нае на ўзгод не ных дзе ян нях вя ду чых 
чле наў су свет най су поль нас ці пры па ва зе дум кі 
парт нё раў і нор маў між на род на га пра ва».

Ка лі Ра сія імк ну ла ся пры цяг нуць ува гу да праз-
мер ных ам бі цый ЗША, то мі ністр за меж ных спраў 
Кі тая Ван І ў сва ім вы ступ лен ні за клі каў усе кра і-
ны све ту не асце ра гац ца кі тай скай ге ге мо ніі. Та кі 
ак цэнт ака заў ся не аб ход ны ў су вя зі з тым, што 
за ход нія кра і ны не пе ра ста юць за па лох ваць су се-
дзяў Кі тая: ка лі ім не па да ба ец ца за ход няе да мі-
на ван не ў све це, то кі тай скае, ка лі яго да пус ціць, 
ака жац ца для іх больш страш ным. Кі раў нік МЗС 
Кі тая рас па вёў так са ма пра эка на міч ныя пос пе хі 
і ма дэр ні за цыю Кі тая. Па вод ле слоў мі ніст ра, у 
блі жэй шыя 5 га доў ім парт та ва раў на род на га спа-
жы ван ня пе ра вы сіць 10 трлн до ла раў, а за меж ныя 
ін вес ты цыі скла дуць 500 млрд до ла раў.

Мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 
Ма кей на 68-й се сіі пры цяг нуў ува гу да та го фак-
та, што «пра вы ся рэд ніх і ма лых дзяр жаў паў сюд-
на па ру ша юц ца».

«У цэ лым ця пе раш нюю геа па лі тыч ную сі ту а-
цыю ха рак та ры зуе на рас таль ная ды на мі ка шмат-
уз роў не ва га са пер ніц тва і кры зіс гла баль на га 
кі ра ван ня. Што яшчэ больш тры вож на — усё гэ та 
ад бы ва ец ца на фо не па вы шэн ня гла баль най ня-
роў на сці. І ка лі су свет ная су поль насць не прый-
дзе да па рад ку на ўмыс на, то яе ча кае анар хія па 
ўмаў чан ні», — за явіў Ула дзі мір Ма кей.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук

�

ГА РАНТЫЯ
ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ КРА І НЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка лі чыць, што «Да жын-
кі» маг лі б стаць ту рыс тыч ным 
брэн дам, пры цяг нуць у тым лі ку 

бе ла ру саў, якія пра жы ва юць за 
ме жа мі кра і ны, а так са ма жы ха-
роў су сед ніх сла вян скіх кра ін.

Ужо сён ня свя та пры цяг вае 
ўва гу замежных гасцей. Мы су-

стрэ лі тут і ра сі ян, і кі тай цаў. І ім 
бы ло ці ка ва ўсё тое ад мет нае, 
на цы я наль нае, што за ха ва ла-
ся ў на ро дзе. Гэ та ты чы ла ся і 
адзен ня, і на род ных про мыс лаў, і 

пе сень, пад якія ін ша зем цы пры-
тан цоў ва лі, са гра ва ю чы ся...

Што ж да жыхароў Жло бі на, 
то яны асаб ліва ўдзяч ныя за 
фан тан, які... спя вае. Стру ме ні 
ва ды «тан ца ва лі» пад ме ло дыі 
з ды на мі каў, што вы клі ка ла за-
хап лен не ўсіх гле да чоў.

Яшчэ адзін свя точ ны па да ру-
нак мно гія ацэ няць лі та раль на 
дня мі. На ўчаст ку Асі по ві чы — 
Жло бін за вер ша на элект ры фі-
ка цыя чы гун кі. А гэ та ад зна чае, 
што час шля ху да Мін ска ска ра-
ціў ся. Элект рыч кі, якія ру ха юц-
ца з хут ка сцю 160 кі ла мет раў 
у га дзі ну, да зво ляць эка но міць 
па лі ва на су му да $11 міль ё наў 
у год.

Но вая жло бін ская гас ці ні ца 
«Дняп роў ская жам чу жы на» на 
114 мес цаў бы ла па бу да ва на 
ўся го за пяць ме ся цаў. З на ві-
нак сэр ві су — боў лінг-клуб, біль-
яр да вая, бар. Да рэ чы, гас ці ні ца 
ста ла част кай комп лек су, як і 
но вы ўні вер саль ны спар тыў ны 
цэнтр по бач з Ля до вым па ла-
цам і аква пар кам. За ла мо жа 
змя шчаць да 1,5 ты ся чы гле-
да чоў. Для раз віц ця гуль ня вых 
ві даў спор ту ство ра на ўся інф ра-
струк ту ра. На прык лад, сіс тэ ма 
су час на га спар тыў на га па крыц-
ця, устой лі вая да ме ха ніч ных па-
шко джан няў. Та кое «на чын не» 
да зва ляе пры маць спа бор ніц твы 
са ма га вы со ка га ўзроў ню. Ужо 

за раз трэ ні ра вац ца сю ды пры-
яз джа юць не толь кі на шы, але і 
ра сій скія спарт сме ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру-
чыў ура ду да кан ца го да ўнес ці 
пра па но вы па но вым фар ма це 
пра вя дзен ня фес ты ва лю-кір ма-
шу «Да жын кі». Маг чы ма, свята 
бу дзе пра во дзіц ца ў кож ным ра ё-
не, у ад ным з аг ра га рад коў. Та ды 
праз 10-15 га доў у кра і не з’явіцца 
вя лі кая коль касць доб ра ўпа рад-
ка ва ных па са мым апош нім сло-
ве сель скіх на се ле ных пунк таў.

Да рэ чы, удзель ні кі свя та 
пад крэс лі ва лі, што для іх вель-
мі важ на, акра мя ўся го ін ша га, 
мець маг чы масць для аб ме ну 
во пы там. Май стар вы твор ча га 
на ву чан ня Ма ры на Ма нець ка, 
якая пры еха ла з Ка лін ка ві чаў, 
на прык лад, на тхня ла ся ідэ я мі ў 
на род ных май строў. На мес нік 
стар шы ні Ло еў ска га рай вы кан-
ка ма На тал ля Ка у ра ва лі чыць 
вель мі важ ны мі ста сун кі па між 
людзь мі. Ка жа, што лю бое свя та 
па-са праўд на му аб' яд ноў вае.

Тры дні гры ме лі «Да жын кі» 
ў Жло бі не... Го рад ме та лур гаў, 
а ця пер і аг ра ры яў, пе ра даў эс-
та фет ную па лач ку на ступ най 
ста лі цы свя та ўра джаю. У 2014 
го дзе гас па да ра мі рэс пуб лі кан-
ска га фес ты ва лю-кір ма шу ста-
нуць жы ха ры Га рад ка Ві цеб скай 
воб лас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

УРА ДЖАЙ БЕЗ АЎ РА ЛАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У све цеУ све це  ��

ТРАНС ФАР МА ЦЫЯ 
ПА ЗІ ЦЫЙ

ВЫ БРА ЛІ 
І «МІС ДА ЖЫН КІ-2013» 
Па под ыу ме свя точ на га го ра да прай шлі ся ва сям нац цаць 
пры га жунь з усёй Бе ла ру сі, што зма га лі ся за пра ва быць 
пер шай і атры маць жа да ны ты тул «Міс Да жын кі-2013».

Дзяў ча ты зай ма лі ся з во пыт ны мі вы клад чы ка мі 
па дэ фі ле і ха рэа гра фіі. Ме на ві та та му на кон кур се 
пра дэ ман стра ва лі ўсё, што вы ву чы лі на пра ця гу 
тыд ня пад час пад рых тоў кі ў Жло бі не. Свой воль ны 
час яны пра во дзі лі не менш на сы ча на: на прык лад, 
па бы ва лі ў аква пар ку і Ля до вым па ла цы «Ме та-
лург», на ве да лі фут ра вую фаб ры ку «Бел фа».

Гос ці кан цэр та і жу ры ацэнь ва лі вы ха ды кан-
кур сан так у роз ных воб ра зах, пад рых та ва ных 
ААТ «Цэнтр Мо ды». Хоць вы ха даў на под ыум 
бы ло ня шмат, але жу ры вы бра ла пе ра мож цу. 
Ёй ака за ла ся Свят ла на Гар ба чо ва, прад стаў ні ца 
Ві цеб скай воб лас ці.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аў та ра.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

«СУ ХАЯ» ПЕ РА МО ГА «ЗУБ РАЎ»

Ра бот нi кi Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу-
ван не га лоў на му спе цы я лiс ту Рэ дак цый на га ўпраў лен ня Сак-
ра та ры я та Па ла ты прад стаў нi коў Ксюк Ва лян цi не Ле а нi даў не 
ў су вя зi з на пат каў шым яе вя лi кiм го рам — смер цю БАЦЬ КI.

ЦЯГНІК ДА ЖЛО БІ НА
Па марш ру це Мінск — Жло бін — Мінск што дня па ча лі 
кур сі ра ваць цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са.

Як па ве да мі лі ва УП «Мін скае ад дзя лен не Бе ла рус кай чы-
гун кі», гэ та цягнік №815 Жло бін — Мінск ад праў лен нем са 
Жло бі на ў 6.08 і пры быц цём у Мінск у 8.47 і цягнік № 816 Мінск 
— Жло бін, які вы хо дзіць са ста лі цы ў 17.30 і пры бы вае ў Жло бін 
у 20.10. Ад лег ласць ад Мін ска да Жло бі на су час ны цягнік рэ-
гі я наль ных лі ній біз нес-кла са бу дзе пе ра адоль ваць у ся рэд нім 
за 2 га дзі ны 40 хві лін. Пад час ру ху пра ду гле джа ны ўся го тры 
пры пын кі: Асі по ві чы, Баб руйск і Чыр во ны Бе раг.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У СЕ РА ДУ ЧА КА ЕЦ ЦА МАГ НІТ НАЯ БУ РА
Сон ца вы кі ну ла «скру так» плаз мы ў ноч на па ня дзе лак, 
а вось да Зям лі ён да ля ціць у се ра ду ве ча рам і змо жа 
вы клі каць на на шай пла не це маг ніт ную бу ру ўме ра най 
сі лы, пе рад ае РІА «На ві ны» са спа сыл кай на ды рэк та ра 
Цэнт ра пра гно заў кас міч на га на двор'я Ін сты ту та зям но га 
маг не тыз му, іо нас фе ры і рас паў сюдж ван ня ра дыё хваль 
Сяр гея Гай да шо ва.

На ву коў цы ад зна ча юць, што на Сон цы ад бы ла ся ўні каль-
ная па дзея — ад рыў буй но га ка вал ка ва лак на па ме рам з па-
ло ву со неч на га дыс ка. Гэ та ка ла саль ны «скру так» плаз мы, 
які стрым лі ва ец ца спі ра ле па доб ным маг ніт ным по лем і мае 
не каль кі со цень міль ё наў тон со неч на га рэ чы ва. Ён па ля цеў 
у між пла нет ную пра сто ру і мо жа за кра нуць Зям лю, лі чыць 
Гай да шоў.

Усім служ бам, якія зай ма юц ца спа да рож ні ка вы мі сіс тэ ма мі і 
су вяз зю, ра за сла ны ад па вед ныя па пя рэ джан ні. Ін дэкс геа маг-
ніт ных уз ру шэн няў на Зям лі ў дру гой па ло ве дня 2 каст рыч ні ка 
па вя лі чыц ца да зна чэн ня 6, што з'яў ля ец ца вель мі вы со кім 
па каз чы кам, удак лад ніў ды рэк тар Цэнт ра.

«Уда ры» со неч най энер гіі мо гуць мець не га тыў нае ўздзе ян не 
на GPS-спа да рож ні кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

ШУ КА ЛІ СЯМ'Ю ГРЫБ НІ КОЎ
На Ві цеб шчы не за дзень у двух ра ё нах шу ка лі ад ра зу 
трох грыб ні коў. 

Спа чат ку ста ла вя до ма аб знік нен ні ў Ві цеб скім ра ё не 57-га-
до ва га гра ма дзя ні на з яго 23-га до вай дач кой, якія пай шлі ў 
гры бы. Іх шу ка лі вы ра та валь ні кі і мі лі цы я не ры. Толь кі ноч чу, на 
на ступ ныя су ткі, грыб ні кі са ма стой на вый шлі з ле су. У ака зан ні 
ме ды цын скай да па мо гі яны па трэ бы не ме лі. 

А ў Сен нен скім ра ё не знік 63-га до вы жы хар Ві цеб ска. На 
мо мант пад рых тоў кі ма тэ ры я лу гэ та га грыб ні ка яшчэ шу ка лі.

МА ЛЕНЬ КІ СЫН КІ РОЎ ЦЫ ЗА ГІ НУЎ
Ра ні цай па блі зу вёс кі Ка ма ры Ві цеб ска га ра ё на 47-га-
до вы жы хар Бе шан ко віц ка га ра ё на, кі ру ю чы ма пе дам, 
пе ра ку ліў ся на да ро зе. Сын ва дзі це ля, 2002 го да на ра-
джэн ня, які ехаў з ім, за гі нуў.

А ля вёс кі За рні ца Га ра доц ка га ра ё на ў вы ні ку да рож на-
транс парт на га зда рэн ня за гі ну ла 50-га до вая па са жыр ка лег-
ка во га аў то. Па вод ле ін фар ма цыі ДАІ, гэ та ад бы ло ся ка ля 
пя ці га дзін дня. 25-га до вы гра ма дзя нін Та джы кі ста на, кі ру ю чы 
аў та ма шы най «Опель», на па ла се су стрэч на га ру ху су тык нуў ся 
з «Мі цу бі сі», якім кі ра ваў жы хар Ві цеб ска. У вы ні ку апош ні і яго 
жон ка, а так са ма яшчэ адзін па са жыр атры ма лі траў мы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


