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Вярнуць 
10-бальнай 

сістэме ведаў яе 
першапачатковае 

значэнне…

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.12.2013 г. 
Долар ЗША    9440,00
Еўра 12980,00
Рас. руб. 287,00
Укр. грыўня 1139,92
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Глен Хэнлан: 
у хакеістаў 

аднастайнае 
жыццё, і зусім не 

гламурнае

У вас будзе дзіця! 
Падлічым 

кошт будучай 
радасці… 
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Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзевай 
па лі ты цы:

«На ды шоў час вы сту піць з 
іні цы я ты вай аб за ба ро не ку рэн-
ня ў гра мад скіх мес цах. Не маг-
чы ма зай сці з дзі цем у па мяш-
кан не, дзе ку раць. Зна хо дзіц ца 
там ня сцерп на, і пах гэ ты га-
дзі на мі по тым ця бе пра сле дуе. 
А якую шко ду па сіў нае ку рэн не 
пры но сіць зда роўю тых, хто по-
бач, — гэ та асоб ная тэ ма. Я ра-
зу мею, якую рэ ак цыю пра па но ва 
аб за ба ро не мо жа вы клі каць у 
кур цоў. Але яны так са ма па він-
ны ду маць пра тых, хто по бач. 
Гэ та, у рэш це рэшт, ад бі ва ец ца 
на зда роўі ўсёй на цыі».

ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Працягваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

Не па жа да ных вi даў ня ма
З но вай рэ дак цыi Пра вi лаў знiк ла па няц це 

«не па жа да ныя вi ды жы вёл». Ка мен ту ю чы гэ та, 
Сяр гей Шас та коў на га даў пра вы пад кi жорст-
ка га абы хо джан ня з та кi мi жы вё ла мi, у пры ват-
нас цi, не да пу шчаль ны вы па дак з бак ла на мi, 
якiя ад но сi лi ся да не па жа да на га вi ду. Но вая 
рэ дак цыя Пра вi лаў шы ро ка аб мяр коў ва ла ся 
з гра мад скас цю, та му пас ля та го вы пад ку па-
сту па ла шмат пра па ноў не як змя нiць сi ту а цыю. 
«Са праў ды, па га дзi це ся, не па жа да ных вi даў 
быць не мо жа — усё роў на гэ та жы выя iс то ты. 
Та му бы ло пры ня та ра шэн не не вы ка рыс тоў-
ваць тэр мiн «не па жа да ныя вi ды жы вёл» — у 
но вай рэ дак цыi Пра вiлаў ужы ва ец ца прос та 

па няц це па ляў нi чых жы вёл», — ска заў Сяр гей 
Шас та коў.

Што ж ты чыц ца iх па ляў нi ча га ста ту су, дык 
ён змя нiў ся. У пры ват нас цi, ка лi га ва рыць пра 
шэ рую чап лю i бак ла на, дык у но вай рэ дак цыi 
Пра вi лаў пра ду гле джа на, што па ля ван не на iх 
бу дзе да зва ляц ца вы ключ на на ры ба вод чых са-
жал ках — там, дзе яны мо гуць на но сiць вя лi кую 
шко ду ры ба лоў ным гас па дар кам.

Кар та па куль «не ляг ла»
Апош нiя не каль кi га доў да во лi ак тыў на iш ло 

аб мер ка ван не — уво дзiць у кра i не плат ную ры-
бал ку цi не? Бы лi i пры хiль нi кi та ко га 
кро ку i, вя до ма, пра цiў нi кi. 

ПА ЛЯ ВАЦЬ I РЫ БА ЧЫЦЬ — ПА НО ВЫХ ПРАВІЛАХПА ЛЯ ВАЦЬ I РЫ БА ЧЫЦЬ — ПА НО ВЫХ ПРАВІЛАХ
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У кра i не за цвер джа на но вая У кра i не за цвер джа на но вая 
рэ дак цыя Пра вi лаў вя дзен-рэ дак цыя Пра вi лаў вя дзен-
ня па ляў нi чай гас па дар кi i ня па ляў нi чай гас па дар кi i 
па ля ван ня, ры ба лоў най гас-па ля ван ня, ры ба лоў най гас-
па дар кi i ры ба лоў ства (яны па дар кi i ры ба лоў ства (яны 
ўсту пяць у дзе ян не праз ўсту пяць у дзе ян не праз 
шэсць ме ся цаў з мо ман ту шэсць ме ся цаў з мо ман ту 
апуб лi ка ван ня). Змя нен нi ў апуб лi ка ван ня). Змя нен нi ў 
iх аб мяр коў ва лi ся пад час ан-iх аб мяр коў ва лi ся пад час ан-
лайн-кан фе рэн цыi на сай це лайн-кан фе рэн цыi на сай це 
БЕЛ ТА. На пы тан нi ад каз ва лi БЕЛ ТА. На пы тан нi ад каз ва лi 
прад стаў нi кi Дзяр жаў най iн-прад стаў нi кi Дзяр жаў най iн-
спек цыi ахо вы жы вёль на га спек цыi ахо вы жы вёль на га 
i рас лiн на га све ту пры Прэ-i рас лiн на га све ту пры Прэ-
зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
— на чаль нiк упраў лен ня — на чаль нiк упраў лен ня 
ана лi зу i кант ро лю за ахо-ана лi зу i кант ро лю за ахо-
вай i вы ка ры стан нем аб' ек-вай i вы ка ры стан нем аб' ек-
таў жы вёль на га i рас лiн на га таў жы вёль на га i рас лiн на га 
све ту Аляк сандр Дра гун, на-све ту Аляк сандр Дра гун, на-
чаль нiк ад дзе ла кант ро лю чаль нiк ад дзе ла кант ро лю 
за ахо вай i вы ка ры стан нем за ахо вай i вы ка ры стан нем 
аб' ек таў жы вёль на га све-аб' ек таў жы вёль на га све-
ту Тац ця на Цi то ва. Так са ма ту Тац ця на Цi то ва. Так са ма 
ўдзель нi ча лi ў ан лайн-кан-ўдзель нi ча лi ў ан лайн-кан-
фе рэн цыi на мес нiк мi нiст-фе рэн цыi на мес нiк мi нiст-
ра ляс ной гас па дар кi Аляк-ра ляс ной гас па дар кi Аляк-
сандр Кор бут i на чаль нiк сандр Кор бут i на чаль нiк 
ад дзе ла па ляў нi чай гас па-ад дзе ла па ляў нi чай гас па-
дар кi гэ та га ж мi нiс тэр ства дар кi гэ та га ж мi нiс тэр ства 
Сяр гей Шас та коў. «Звяз да» Сяр гей Шас та коў. «Звяз да» 
дру куе ад ка зы на най больш дру куе ад ка зы на най больш 
ак ту аль ныя пы тан нi.ак ту аль ныя пы тан нi.

На двор'еНа двор'е  ��

На вы хад ныя 
па ха ла дае, 

а по тым зноў хлю по та
Пры па вы ша ным фо не ат-

мас фер на га цiс ку на вы хад ныя 
да нас «за зiр не» па вет ра ная 
ма са з бо ку поў на чы Еў ро пы i 
па ха ла дае, 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.

Ат мас фер ны фронт з бо ку 
Поль шчы «на крые» на шу кра i ну ў 
ня дзе лю. Паў сюд на бу дзе iс цi ка-
рот ка ча со вы снег, а па Брэсц кай 
i Гро дзен скай аб лас цях — мок ры 
снег i дождж. Мес ца мi ту ман i га-
ла лёд, на да ро гах слiз ка. У ноч на 
ня дзе лю бу дзе ад 0 да мi нус 6 гра-
ду саў, на ўсхо дзе — 7—12 ма ро зу. 
Удзень ад мi нус 6 па ўсхо дзе да 
плюс 3 гра ду саў на за ха дзе кра i ны. 
Ужо ў па чат ку на ступ на га тыд ня 
Бе ла русь тра пiць пад уплыў цёп-
лых па вет ра ных мас Ат лан ты кi. Па-
цяп лее. Уна чы паў сюд на, а ўдзень 
— мес ца мi ка рот ка ча со выя апад кi 
ў вы гля дзе мок ра га сне гу i даж джу. 
У асоб ных ра ё нах кра i ны — ту ман 
i га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў 
ноч на па ня дзе лак ад мi нус 6 на 
ўсхо дзе да плюс 2 гра ду саў на за-
ха дзе, удзень — ад мi нус 1 да плюс 
5 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ЦВЯР ДЖЭН НЕ КА ТЭ ГО РЫI 
СУ МЕС ЦЯЦЬ З ПА ВЫ ШЭН НЕМ 

КВА ЛI ФI КА ЦЫI?
Тэр мi ны пра вя дзен ня атэс та цыi пе да го гаў 
на па цвяр джэн не вы шэй шай ква лi фi ка цый най 
ка тэ го рыi бу дуць па доў жа ны да 1 ве рас ня 2017 го да. 
Та кое па ве дам лен не рас паў сю дзi ла ўчо ра 
прэс-служ ба Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

На га да ем, што кры ху больш як год та му па ча ла дзей нi чаць но-
вая iн струк цыя аб па рад ку пра вя дзен ня атэс та цыi пе да га гiч ных 
ра бот нi каў. У Мi нiс тэр стве аду ка цыi, дзе рас пра цоў ваў ся гэ ты 
да ку мент, па лi чы лi, што вы шэй шая ква лi фi ка цый ная ка тэ го рыя 
не мо жа быць «па жыц цё вай уз на га ро дай», а та му кож ныя пяць 
га доў пе да го гi па вiн ны свой пра фе сiй ны ўзро вень па цвяр джаць 
пе рад «вы со кай» ка мi сi яй. На па цвяр джэн не вы шэй шай ква лi фi-
ка цый най ка тэ го рыi пе да го гам ад во дзiў ся тэр мiн да 1 ве рас ня 
2014 го да. У тым вы пад ку, ка лi пе да гог не па спее цi не па жа дае 
гэ та зра бiць, можа быць «раз жа ла ва ны» да пер шай ква лi фi ка-
цый най ка тэ го рыi.

Што пры му сi ла га лоў нае аду ка цый нае ве дам ства пе-
ра гле дзець сваё ра шэн не?

У На цы я наль най бiб лi я тэ цы Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь прай шоў тра ды цый ны Ка ляд-
ны даб ра чын ны баль кнi гi. Яго пра вя-
дзен не ста ла доб рай пе рад на ва год няй 
тра ды цы яй. У эпi цэнт ры са праўд на га 
свя та кнi гi — аў кцы ён па про да жы 
най больш цi ка вых вы дан няў не каль-
кiх апош нiх га доў.

Усё бы ло так, як на са мых сла ву тых аў кцы-
ё нах — тое ж хва ля ван не, стро гiя пра вi лы, тое 
ж жа дан не апя рэ дзiць адзiн ад на го ў куп лi 
пры ваб на га ло та. А ўся го ло таў вы зна чы лi 43. 
Ле тась, да рэ чы, iх бы ло менш за 30. Спяр ша 
пра па на ва лi да про да жу кнi гi па тэ ме «Вы-
то кi». «Бар ка ла баў скi ле та пiс» (зра зу ме ла, 
фак сi мiль нае вы дан не «Бе ла рус кай Эн цык ла-
пе дыi iмя Пет ру ся Броў кi») на бы лi за 3,5 мiль-
ё на руб лёў. А старт па чы наў ся з 800 ты сяч... 

Кнi гу «Мас та кi Па рыж-
скай шко лы з Бе ла ру-
сi» аб вяс цi лi на про даж 
за 100 ты сяч руб лёў. А 
ў вы нi ку ар га нi за та ры 
аў кцы ё ну атры ма лi за 
не вя лi ка га па ме ру кнi-
гу 3 мiль ё ны 600 ты сяч 
руб лёў. «Па та ем нае 
на iў ных мас та коў Бе-
ла ру сi» (аль бом Юрыя 
Ма ла ша пра па на ваў 
да про да жу вы да вец-
кi дом «Звяз да») пры 
на мi на ле ў 100 ты сяч 
руб лёў пра да лi за 
2 мiль ё ны 100 ты сяч... I 
та кiх ура жаль ных пры-
кла даў ня ма ла. Бы ла i 
тэ ма з не каль кiх ло таў 
— «Кнi га з аў то гра-
фам». Ар га нi за та ры 
пра па на ва лi кнi гi Ге на дзя Па шко ва, Ва лян цi ны 
Па лi ка нi най, Юлii На вiц кай, Мi ка лая Чар гiн ца, 
Та ма ры Лi сiц кай, збор нiк пе ра кла даў Мi ко лы 
Мят лiц ка га «Пад кры ла мi Дра ко на. Сто паэ таў 
Кi тая». Уся го ў вы нi ку срод кi, за роб ле ныя на 
аў кцы ё не, скла лi бо лей як 65 мiль ё наў руб лёў. 
У па раў на ннi з ле таш нi мi пры быт ка мi — рост 
у два ра зы!

— Мне ду ма ец ца, што кнiж ны ка ляд ны 
аў кцы ён — важ ная тра ды цыя, якая бу дзе i 
на да лей раз вi вац ца, — за ўва жы ла пер шы 
на мес нiк мi нiст ра iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь Лi лiя АНА НIЧ, пад су моў ва ю чы 
вы нi кi гэ та га свя та кнi гi. — Пры ем на, што 
лi да ра мi па про да жы ста лi дзяр жаў ныя вы-

да вец твы. Гэ та яшчэ i свед чан не та го, што ў 
нас у кра i не кнi га вы да вец кая га лi на з'яў ля-
ец ца пры ваб ным склад нi кам на ша га жыц ця. 
За раз вы да вец твы скла да юць свае пла ны, 
за гляд ва юць у заўт раш нi дзень. Не су мнен на, 
i цi ка васць удзель нi каў аў кцы ё ну ста не для 
ўсiх пад каз кай у вы зна чэн нi тых цi iн шых тэм, 
тых цi iн шых твор чых пра ек таў.

Дру гi дзень VII Мiж на род най кан фе рэн цыi 
вы даў цоў, па лi гра фiс таў i рас паў сюдж валь-
нi каў дру ку прай шоў у дзе ла вой ат мас фе ры. 
Асноў ная ўва га бы ла на да дзе на агля ду рын-
каў дру ку Бе ла ру сi, Ра сii i Ка зах ста на. 

Кас тусь ЛЕШ НI ЦА.

На ра да па пы тан нях бу даў ні чай га лі ны і 
кад ра вай па лі ты кі, якая прай шла з удзе-
лам кі раў ні ка дзяр жа вы 10 снеж ня, ста-
ла га лоў най па лі тыч най па дзе яй тыд ня. 
Пра ка мен та ваць маг чы мыя но ва ўвя дзен-
ні ў бу даў ніц тве мы па пра сі лі на мес ні ка 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па жыл лё вай 
па лі ты цы і бу даў ніц тве Па ла ты прад стаў-
ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Аляк сея КУЗЬ МІ ЧА.

Пра кошт жыл ля
Вя лі кі рэ за нанс вы клі ка ла вы ка за ная ў хо дзе 

на ра ды ў кі раў ні ка дзяр жа вы ідэя аб пры вяз-
цы ца ны жыл ля да ўзроў ню за ра бот най пла ты. 
Уліч ва ю чы іс ну ю чыя су ад но сі ны гэ тых ве лі чынь, 
пры яе рэа лі за цыі не аб ход на вы ка рыс тоў ваць 
ка рэк ту ю чы ка э фі цы ент. І на бя гу чую пя ці год ку 
ра бо чай гру пай пра па на ва на ве лі чы ня гэ та га 
ка э фі цы ен та 1,2.

Важ на ра зу мець, што цэ на ўтва рэн не — 
гэ та сіс тэ ма ўза е ма ўвя за ных за ха даў. Бу-
даў ні кі мо гуць эка но міць за кошт бу даў ні-
ча-ман таж ных ра бот, за кошт транс парт ных 
вы дат каў. Гэ та два асноў ныя ар ты ку лы, якія 
рэ гу лю юц ца бу даў ні ка мі. Прак тыч на ўсё ас-
тат няе ад бу даў ні коў не за ле жыць, па коль кі 
гэ та цэ ны на цэ мент, ме тал, ін шыя ма тэ ры-
я лы, элект ра энер гію і гэ так да лей. І трэ ба 
ра зу мець, што ка лі мы ў рэ гу ля ван ні пе ра-
гнём пал ку, то за вя дзём бу даў ні чую га лі ну 
ў ту пік.

Я лі чу, што ў рэ гу ля ван ні кош ту жыл ля важ на 
за бяс пе чыць ба ланс ін та рэ саў бу даў ні коў і па-
куп ні коў жыл ля. Кошт буд ма тэ ры я лаў рэ гу лю-
ец ца рын кам. Ка лі ж мы фік су ем ца ну на квад-
рат ны метр, то, на мой по гляд, ла гіч ным бы ло 
б у ней кай фор ме за фік са ваць і ца ну 
буд ма тэ ры я лаў на час бу даў ніц тва.

На слы хуНа слы ху  ��
РАЗУМНЫ 

БА ЛАН С ІН ТА РЭ САЎ

КНI ГА ЯК СВЕД ЧАН НЕ ДАБ РА ЧЫН НАС ЦI

АНОНС «ПРА МОЙ ЛІ НІІ»
УСЕ ПЫ ТАН НІ

ГРА ШО ВА-КРЭ ДЫТ НАЙ ПА ЛІ ТЫ КІ
18 снеж ня 2013 го да з 11.00 да 12.00 у рэ дак цыі на шай га зе ты ад бу-

дзец ца «пра мая лі нія» з удзе лам стар шы ні праў лен ня На цы я наль на-
га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь Над зеі Анд рэ еў ны ЕР МА КО ВАЙ. Ка лі 
вас хва лю юць пы тан ні ста біль нас ці кур су бе ла рус ка га руб ля, за ха ван ня 
ўлас ных збе ра жэн няў, пра цэн таў па ўкла дах і крэ ды тах і лю быя ін шыя 
ас пек ты гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі на шай кра і ны, — тэ ле фа нуй це!

За да ваць пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» мож на бу дзе па тэ ле фо-
нах 8 (017) 287 18 66 і 8 (017) 287 18 71. Па пя рэд нія пы тан ні да сы-
лай це на элект рон ны ад рас рэ дак цыі іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу.

БРУ СЕЛЬ БЛА КІ РА ВА НЫ АК ЦЫ Я МІ ПРА ТЭС ТУ
Шмат лі кія аў та ма біль ныя за то ры і пе ра боі з гра мад скім транс пар там ства ры лі ў пят ні цу праб ле мы 

і не пры ем нас ці жы ха рам і пры ез джым у Бру се лі з-за ак цый пра тэс ту, ар га ні за ва ных ад на ча со ва не-
каль кі мі праф са юза мі. З ра ні цы ак цыю рас па ча лі па жар ныя. Кры ху паз ней стар та ва ла ак цыя прад-
стаў ні коў мас тац тва. Яшчэ на пя рэ дад ні па ча лі страйк і ця пер вый шлі на ву лі цы ра бот ні кі юс ты цыі. 
За бас тоў кі пер са на лу прай шлі ў пе ні тэн цы яр ных уста но вах. Па тра ба ван ні пра тэс тоў цаў звер ну ты да 
роз ных дзяр жаў ных ве дам стваў, але, па сут нас ці, яны ма ла ад роз ні ва юц ца. Га вор ка ідзе га лоў ным 
чы нам пра ўмо вы пра цы, ад сут насць перс пек тыў і не да хоп пра цоў ных мес цаў.

У ЕМЕ НЕ АМЕ РЫ КАН СКІ БЕС ПІ ЛОТ НІК 
РАС СТРА ЛЯЎ ВЯ СЕЛ ЛЕ: 17 ЗА ГІ НУ ЛЫХ

У Еме не бес пі лот ны ля таль ны апа рат аб стра ляў вя сель ны кар тэж: 
коль касць за гі ну лых, па апош ніх звест ках, скла дае 17 ча ла век. Як за явіў 
прад стаў нік служ бы бяс пе кі кра і ны, ся род ах вяр мо гуць быць чле ны тэ ра-
рыс тыч най гру поў кі «Аль-Ка і да», але боль шасць — мір ныя гра ма дзя не. У 
чац вер ве ча рам па мяс цо вым ча се аме ры кан скі бес пі лот нік на нёс уда ры 
па ўдзель ні ках свя точ най цы ры мо ніі ў го ра дзе Ра да.

ШВЕЙ ЦАР ЦЫ НА ВУ ЧЫ ЛІ СЯ 
РАЗ ВО ДЗІЦ ЦА ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ

У Швей ца рыі ўсё боль шую па пу ляр насць на бі ра юць ан лайн-сэр ві сы, якія да зва ля юць не каль кі мі 
клі ка мі ку піць са бе сва бо ду ад шлюб най су вя зі, як та вар у лю бой ін тэр нэт-кра ме. Раз во ды праз се ці ва 
абы хо дзяц ца тан ней, чым аса біс ты ўдзел у пра цэ се, і афарм ля юц ца хут чэй. Па да дзе ных швей цар ска га 
эка на міч на га ча со пі са Bіlan, пер шыя сай ты ан лайн-раз во даў з'я ві лі ся яшчэ ў 2007 го дзе. «З мо ман ту 
на ша га ад крыц ця мы да па маг лі ты ся чам пар», — рас па вёў вы дан ню Клаў дыя Бок'я, су за сна валь-
нік EasyDіvorce.ch. Ад ва кат Жэ неў е ва Рэй но, якая ня даў на за пус ці ла пра ект Clіck-dіvorce.ch, ка жа: 
«...Мой сайт за пра ца ваў у лі пе ні, і я ўжо апра ца ва ла 15 зва ро таў. Час ту ра генц тваў прай шоў, лю дзі 
ар га ні зу юць свой ад па чы нак з да па мо гай ін тэр нэ ту. Тое ж ад бы ва ец ца і з раз во да мі». Кошт су до вых 
вы дат каў і афарм лен ня ан лайн-раз во даў у роз ных кан то нах Швей ца рыі роз ны, але ў цэ лым ён утрая 
мен шы за вы дат кі на звык лую пра цэ ду ру. Адзін раз вый сці з до му ўсё ж та кі прый дзец ца — каб па-
ўстаць пе рад су дом, які за цвер дзіць да га вор аб раз вод зе. Ана ла гіч ныя швей цар скім сэр ві сы па спя хо ва 
дзей ні ча юць і ў ін шых кра і нах.

СЕ НАТ БЕЛЬ ГІІ 
ЎХВА ЛІЎ ЭЎ ТА НА ЗІЮ 

ДЛЯ ДЗЯ ЦЕЙ

Се нат Бель гіі боль шас цю 
га ла соў (50 су праць 17) пад-
тры маў за ко на пра ект, што 
рас паў сюдж вае на не паў на-
лет ніх за кон ад 2002 го да, які 
да зва ляе эў та на зію для цяж-
ка хво рых да рос лых, па ве-
дам ляе The New York Tіmes. 
Згод на з за ко на пра ек там, 
не вы леч на хво рыя не паў на-
лет нія па цы ен ты мо гуць па-
пра сіць аб эў та на зіі ў тым вы-
пад ку, ка лі іх боль не вы нос ны 
і спо са баў яго па ляг чэн ня не 
іс нуе, а так са ма ка лі хва ро ба 
ў блі жэй шы час пры вя дзе да 
смя рот на га зы хо ду. Пад час 
га ра чых гра мад скіх дэ ба таў, 
якія па пя рэд ні ча лі пры няц цю 
за ко на пра ек та, рэ лі гій ныя лі-
да ры асу дзі лі гэ ты крок як за-
сна ва ны на «ло гі цы, якая раз-
бу рае асно вы гра мад ства».

ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ 
АР МЕЙ СКАЙ ЭЛІ ТЫ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць раз віц цё сіл 
спе цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі ад ным з перс-
пек тыў ных на прам каў. Аб гэ тым ён па ве да міў у хо дзе на вед ван ня 
5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га пры зна чэн ня сіл спе цы яль ных 
апе ра цый Уз бро е ных Сіл, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: «Маг чы ма, не трэ ба столь кі ме ха ні-
за ва ных час цей, а лепш мець вось та кія. Маг чы ма, для Бе ла ру сі та кія 
сі лы спе цы яль ных апе ра цый — перс пек ты ва». Ра зам з тым Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да даў: «Маг чы ма, але вы гэ та па він ны ўсё дак лад на пад-
лі чыць і вы зна чыц ца, як бу дзем раз ві вац ца ў бу ду чым».

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў, каб ва ўсім быў па ра дак. «Каб тое, што мы 
ба чы лі, як ва ен на слу жа чыя трэ ні ру юц ца, бы ло не толь кі па ка заль ным 
ме ра пры ем ствам», — ска заў ён. Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма па ці ка-
віў ся, як склад ва юц ца ўнут ры ка лек тыў ныя ад но сі ны ў пад раз дзя лен нях, 
пад крэс ліў, што ні ў якім вы пад ку не па він на быць ні я кіх не га тыў ных пра яў, 
а ў во ін скіх ка лек ты вах па ві нен пад трым лі вац ца доб ры мік ра клі мат. Ён 
ад зна чыў, што дзе даў шчы на не да пу шчаль ная.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу на не аб ход насць вы ка ры стан ня 
па тэн цы я лу мо ла дзі, якая атры ма ла тут доб рую ар мей скую за гар тоў ку. 
«Нам не ха пае та кой мо ла дзі, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Гэ-
тыя ма ла дыя лю дзі не па він ны пра па сці — яны па він ны аба вяз ко ва 
за няць сваё да стой нае мес ца ў гра ма дзян скім жыц ці».

Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа на аб за да чах і ба я вых маг чы-
мас цях бры га ды, ста не і перс пек ты вах раз віц ця ўзбра ен няў, ва ен най 
і спе цы яль най тэх ні кі сіл спе цы яль ных апе ра цый, срод каў су вя зі, ва-
да лаз най аму ні цыі і экі пі роў кі.

На вай ско вым стрэль бі шчы Прэ зі дэнт азна ё міў ся з ар га ні за цы яй 
ба я вой пад рых тоў кі ва ен на слу жа чых бры га ды.

На ступ ным пунк там пра гра мы на вед ван ня стаў ва ен ны га ра док, 
дзе Га лоў на ка ман ду ю ча му Уз бро е ны мі Сі ла мі бы ло да ло жа на аб 
ста не і маг чы мас цях ву чэб най ма тэ ры яль най ба зы бры га ды, умо вах 
пра жы ван ня і ар га ні за цыі бы ту аса бо ва га скла ду.

ІНВЕСЦІРУЕМ ШМАТ, 
АЛЕ ГЭТАГА МАЛА

Бе ла ру сі і Ра сіі не аб ход на больш ува гі ўдзя ляць су мес най 
ін вес ты цый най дзей нас ці. Та кое мер ка ван не вы ка заў прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі Мі ха іл Мяс ні ко віч, ад кры ва ючы ў Маск ве 
па ся джэн не Са ве та Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Мі ха іл Мяс ні ко віч па ве да міў, што ра сій скія кам па ніі за апош ні год 
ін вес ці ра ва лі ў эка но мі ку Бе ла ру сі $5 млрд 140 млн, пры гэ тым Бе ла-
русь ін вес ці ра ва ла ў Ра сію амаль $2 млрд.

У Бе ла ру сі пра цу юць 7 бан каў, пад кант роль ных ра сій скім фі нан са-
вым струк ту рам, іх ка пі тал скла дае чвэрць усёй бе ла рус кай бан каў-
скай сіс тэ мы. Акра мя та го, у Бе ла ру сі дзей ні ча юць 2,5 тыс. прад пры-
ем стваў з ра сій скім ка пі та лам. У Ра сіі з удзе лам бе ла рус ка га ка пі та лу 
пра цу юць ка ля 1 тыс. прад пры ем стваў. «Гэ тыя ліч бы маг лі б быць 
вы шэй шы мі», — ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ён так са ма кан ста та ваў, што ва ўза ем ным ганд лі зня ты мно гія бар' е ры, 
ад нак аб' яд нан не пра мыс ло ва га і фі нан са ва га ка пі та лаў ідзе па воль на, не 
раз ві ты і ры нак па слуг. У вы ні ку ад кры тас ці эка но мік Бе ла ру сі і Ра сіі на іх 
рын кі пры хо дзяць кам па ніі з трэ ціх кра ін, кан ку ры ра ваць з які мі па асоб ку 
бе ла рус кім і ра сій скім па стаў шчы кам па слуг вель мі скла да на.

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі ад зна чыў, што аб' ек тыў ным па каз чы кам 
раз віц ця ін тэ гра цыі з'яў ля ец ца ган даль. У мі ну лым го дзе ён да сяг нуў 
рэ корд на га па каз чы ка — $44 млрд. Ад нак, лі чыць Мі ха іл Мяс ні ко віч, 
ця пер ба кам не аб ход на ак ты ві за ваць ра бо ту, па коль кі ад бы ва ец ца 
зні жэн не ўза ем на га та ва ра аба ро ту.

Ра зам з тым, пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі, Ра сія пра даў жае 
за ста вац ца клю ча вым ганд лё вым парт нё рам Бе ла ру сі. «Бе ла рус кае 
гра мад ства ба чыць эфект ад са юз най ін тэ гра цыі», — ад зна чыў прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі.
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