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ДА РЭ ЧЫ ВЫ ПАЎ СНЕГ — ДА СВЯ ТА!
У гэ тыя вы хад ныя Бе ла русь да лу чыц ца да свят ка ван ня Су-
свет на га дня сне гу. Па ўсёй кра і не па він ны прай сці «снеж-
ныя фес ты ва лі», пад час якіх дзе ці і да рос лыя пры муць 
удзел у спа бор ніц твах на кань ках, лы жах і сноў бор дах.

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз-
му, у мно гіх га ра дах і ін шых на се ле ных пунк тах за пла на ва ны 
спар тыў на-ма са выя ме ра пры ем ствы, пры мер ка ва ныя да пра-
вя дзен ня рэ гі я наль ных эта паў рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў 
ся род дзя цей і пад лет каў па бія тло не, лыж ных гон ках і страль-
бе з пнеў ма тыч най він тоў кі «Снеж ны снай пер», а так са ма да 
рэс пуб лі кан ска га зі мо ва га фіз куль тур на-спар тыў на га свя та 
«Бе ла рус кая лыж ня» і спа бор ніц тваў па лыж ным спор це ся род 
дзя цей і пад лет каў па мес цы жы хар ства, сель скіх жы ха роў, 
дзі ця ча-юнац кіх спар тыў ных школ.

Акра мя спор ту, усіх удзель ні каў і гас цей ча ка юць кон кур сы, 
вік та ры ны, кан цэр ты і смач ныя ла сун кі. Пра гра ма ў кож най 
мяс цо вас ці свая. Так, на прык лад, у Мін ску свят ка ван не пач-
нец ца 19 сту дзе ня а 12 га дзі не на ба зе гар на лыж на га цэнт ра 
«Со неч ная да лі на».

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

РА СІЙ СКІ БАНК — АР ШАН СКАЙ ГІМ НА ЗІІ
Ін тэр ак тыў ныя ка бі не ты фі зі кі, хі міі, бія ло гіі, ма тэ ма ты кі, 
ма біль ны кам п'ю тар ны клас, пад клю чэн не да шы ро ка-
па лос на га ка на лу ін тэр нэ ту і ін шае — па да ру нак гім на зіі 
№ 1 г. Ор шы ад ААТ «Сбер банк Ра сіі»

«Вір ту аль ная шко ла» ў бе ла рус кай глы бін цы ад кры ва ец ца ў 
рам ках рэа лі за цыі ад най мен на га даб ра чын на га пра ек та бан ка. У 
пят ні цу, 17 сту дзе ня, ва ўра чыс тай аб ста ноў цы прад стаў ні кі бан ка 
пе рад алі сер ты фі кат для на быц ця не аб ход на га аб ста ля ван ня.

У вы ні ку ад бу дзец ца фар мі ра ван не іна ва цый на га ін фар ма-
цый на га ася род дзя за кошт ука ра нен ня ў су час ны аду ка цый ны 
пра цэс ін тэр ак тыў ных муль ты ме дый ных тэх на ло гій на ву чан ня. 
У рам ках пра ек ту «Вір ту аль ная шко ла» пра па ну ец ца ажыц цяў-
лен не комп лекс най аў та ма ты за цыі аду ка цый ных і ад мі ніст ра-
цый ных пра цэ саў на ба зе аб' яд нан ня ў адзі ную ін фар ма цый ную 
аду ка цый ную сет ку ўсіх кам п'ю тар ных срод каў пад кі ра ван нем 
комп лек су «Сер вер шко лы». 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

РАС СЛЕ ДА ВА НА СПРА ВА 
АБ ЗА БОЙ СТВЕ МІН СКАЙ ЛУЧ НІ ЦЫ

След чы ка мі тэт за вяр шыў рас сле да ван не кры мі наль най 
спра вы аб за бой стве кі раў ні цы мінск ага клу ба луч ні каў-
ама та раў Ган ны Сар дэч кі най. Аб гэ тым па ве да мі ла афі цый-
ная прад стаў ні ца След ча га ка мі тэ та Юлія Ган ча ро ва.

Ма ла дая ма ці знік ла ў жніў ні мі ну ла га го да. Пер шым у зва ны 
за біў яе бы лы муж: па тэ ле фа на ваў у мі лі цыю. Як вы свет лі ла ся, 
ха цеў та кім чы нам па збег нуць ад каз нас ці. Але ў пер шыя дні 
рас сле да ван ня ў след чых з'я ві ла ся шмат пад стаў па да зра ваць 
у знік нен ні Ган ны ме на ві та за яў ні ка. Не ўза ба ве муж чы на сам 
пры знаў ся, што за ду шыў бы лую жон ку, і па ка заў, дзе сха ваў 
част кі яе це ла. Як мы ўжо па ве дам ля лі, астан кі це ла Ган ны 
Сар дэч кі най у не каль кіх по лі эты ле на вых па ке тах да ста лі з 
Цнян ска га ва да схо ві шча. Муж чы не прад' яві лі аб ві на вач ван не 
ў за бой стве. Па вы ні ках комп лекс най псі хо ла га-псі хі ят рыч най 
экс пер ты зы аб ві на вач ва ны ўсве дам ляў ха рак тар і гра мад скую 
не бяс пе ку сва іх дзе ян няў. Спра ву га лоў нае след чае ўпраў лен не 
пе рад ало пра ку ро ру для на кі ра ван ня ў суд.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Дня мі Прэ зі дэн там быў пад-
пі са ны Дэ крэт № 1 «Аб не-
ка то рых пы тан нях дзяр жаў-
на га рэ гу ля ван ня аба ра чэн-
ня на сен ня ма ку». Да ку мент 
уста наў лі вае жорст кія пра-
ві лы аба ро ту гэ та га та ва ру 
на тэ ры то рыі кра і ны. Мно гія 
ўспры ня лі яго як вя лі кую пе-
ра мо гу ў ба раць бе з нар ко ты-
ка мі. Ча му?

Не бяс печ ны і амаль 
не пе ра мож ны нар ко тык

Спра ва ў тым, што на сен не ма-
ку час та з'яў ля ец ца сы ра ві най не 
толь кі для кан ды тар скай ін дуст рыі, 
але і для ства рэн ня не бяс печ на га 
цяж ка га нар ко ты ку з гру пы апі я таў 
— так зва ных «бу бак». Гэ та ад бы-
ва ец ца, ка лі ў хо дзе вы твор час ці 
на сен ня яны дрэн на ачы шча юц-
ца ад ма ка вай са лом кі і млеч на га 
со ку, які і з'яў ля ец ца ас но вай для 
та кіх нар ко ты каў, як мор фій, опі ум, 
ка дэ ін і ін шыя.

Ня якас ная сы ра ві на трап ляе на 
ры нак, рас па зна ец ца спа жыў ца мі 
нар ко ты каў, на бы ва ец ца імі і апра-
цоў ва ец ца спе цы яль ным чы нам у 
хат ніх умо вах. У вы ні ку атрым-
лі ва ец ца нар ко тык, які не толь кі 
вы клі кае цяж кую за леж насць, 

але і вя дзе да хут кай дэ гра да цыі 
зда роўя нар ка ма на з-за шкод ных 
пры ме шак, якія вы ка рыс тоў ва юц-
ца пры пад рых тоў цы зел ля.

Па вод ле ацэ нак ААН, Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя і Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі, ка ля 80 
ад сот каў нар ка за леж ных у кра і-
не ўжы ва юць апі я ты. З іх знач ная 
част ка «ся дзіць» ме на ві та на «буб-
ках». Ін шыя, больш за мож ныя — 
на ге ра і не, які пра хо дзіць праз на-
шу кра і ну па шля ху з Аф га ні ста на 
ў Еў ра пей скі са юз — са мы вя лі кі 
ры нак гэ та га нар ко ты ку.

Па пу ляр насць «бу бак» у Бе ла-
ру сі звя за на са спа лу чэн нем двух 
фак та раў. З ад на го бо ку, біз нес на 
«бруд ным» ма ку до сыць пры быт ко-
вы, каб ім зай мац ца. З дру го га — да 
14 сту дзе ня 2014 го да ні я ка га па ка-
ран ня для тых, хто ганд люе гэ тай 
нар ка сы ра ві най, за ка на даў ствам 
пра ду гле джа на не бы ло. Ме на ві та 
та му вя ліз ная коль касць лю дзей — 
ад рэ спек та бель ных ап то вых па-
стаў шчы коў да мар гі наль ных ву-
ліч ных ганд ля роў — бы лі ўцяг ну ты 
ў гэ ты біз нес на смер ці.

Зда ва ла ся б, што скла да на га 
ў тым, каб узяць пад кант роль 
па стаў кі та ко га спе цы фіч на га 
та ва ру, як на сен не ма ку?! Але 
шмат га доў за пар ні я кіх за ха даў 
у гэ тым кі рун ку не ра бі ла ся.

Су праць «бу бак», 
але не су праць ку лі на рыі

Прэ зі дэнц кі дэ крэт з та кім ста-
но ві шчам спраў па кон чыў. Са мае 
га лоў нае, што сён ня ап то вы ган-
даль на сен нем ма ку ажыц цяў ля-
ец ца толь кі ўпаў на ва жа ны мі дзяр-
жа вай ар га ні за цы я мі. А тыя, хто 
вы ка рыс тоў ва юць на сен не для 
вы твор час ці або роз ніч на га ганд-
лю, па він ны на бы ваць іх толь кі ў 
гэ тых ар га ні за цый. Па сут нас ці, 
на «ўва хо дзе» на тэ ры то рыю кра-
і ны ства ра ец ца фільтр у вы гля дзе 
ўпаў на ва жа ных ар га ні за цый, якія 
па за ко не ад каз ва юць за якасць 
уваз ной сы ра ві ны. А ап то вы ган-
даль унут ры кра і ны на бы вае вы-
гляд пі ра мі ды, уся рэ дзі не якой 
«га ры зан таль нае» пе ра соў ван не 
за ба ро не на. Дзя ку ю чы гэ та му не 
толь кі ляг чэй вы явіць «бруд ны» 
мак, але і ро біц ца маг чы мым ад-
са чыць «гіс то рыю» яго пра нік нен-
ня на ры нак.

Акра мя та го, ста но вяц ца больш 
жорст кі мі і пра ві лы роз ніч на га 
ганд лю ма ка вым на сен нем. Ганд-
ля ры па він ны атры маць сер ты фі-
кат на фа са ван не та ко га та ва ру, 
а так са ма за бяс пе чыць спе цы-
яль ную яго ўпа коў ку пор цы я мі не 
больш за 200 грам. Ган даль да зва-

ля ец ца толь кі ў кра мах і па віль ё-
нах з ганд лё вай за лай больш за 
50 мет раў. За лю быя па ру шэн ні 
па рад ку аба ра чэн ня ма ку ўста-
ноў ле ны знач ныя штра фы — як 
для прос тых гра ма дзян, так і для 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў 
і кам па ній.

Ад ра зу вар та ад зна чыць, што 
пры ня тыя за ха ды ні я ка га не га тыў-
на га ўздзе ян ня на за да валь нен не 
ку лі нар ных па трэб бе ла ру саў не 
ака жуць. Мак з крам не знік не, 
да ра жэй не ста не. Кан чат ко вы 
спа жы вец зме ны но вых пра ві лаў 
на огул не за ўва жыць. Ка лі толь кі 
гэ та не спа жы вец «бу бак».

Вай на су праць нар ко ты каў 
толь кі па чы на ец ца

Пры ня тыя за ха ды су праць 
не за кон на га аба ра чэн ня «бруд-
на га» на сен ня ма ку, без умоў на, 
з'яў ля юц ца важ най пе ра мо гай, 
якая вы во дзіць Бе ла русь на ад но 
з пер шых мес цаў на пост са вец кай 
пра сто ры ў спра ве ба раць бы су-
праць нар ко ты каў.

Але ад на ча со ва вель мі важ на 
ра зу мець, што гэ та толь кі па ча так 
шля ху.

На ват для «ле галь най» нар ка-
ма ніі ў на шай кра і не да гэ та га ча су 

ёсць нар ма тыў ныя ўмо вы. Перш 
за ўсё, га вор ка ідзе пра фак тыч на 
сва бод нае аба ра чэн не ку рыль ных 
су ме сяў («спай саў») і без рэ цэп тур-
ным про да жы ка дэ і наз мя шчаль-
ных прэ па ра таў. До свед су сед няй 
Ра сіі па каз вае, што зло ўжы ван не 
гэ ты мі рэ чы ва мі мо жа пры няць 
ка та стра фіч ны маш таб. Ме на ві та 
та му ў на шых ус ход ніх су се дзяў у 
ся рэ дзі не 2012 го да быў за ба ро-
не ны про даж ка дэ і наз мя шчаль ных 
ле каў без рэ цэп таў. Пры клад на ў 
гэ ты ж час ўзмац нен не жорст кас ці 
аба ра чэн ня ле каў ад бы ло ся і ў Бе-
ла ру сі. Але цэ лы шэ раг па тэн цый-
на не бяс печ ных прэ па ра таў пад 
рэ цэп тур ны па ра дак вод пус ку не 
тра пі лі.

Па куль ёсць сур' ёз ныя праб ле-
мы з рэ абі лі та цы яй нар ка за леж-
ных і іх вяр тан нем да паў на вар-
тас на га жыц ця.

Акра мя та го, ві да воч на, што і 
ў сфе ры не за кон на га аба ра чэн ня 
нар ко ты каў ціск на Бе ла русь у блі-
жэй шыя га ды бу дзе толь кі на рас-
таць. Свет зна хо дзіц ца ў ча кан ні 
вы ва ду част кі вой скаў ЗША і НА ТА 
з Аф га ні ста на — кра і ны па хо джан-
ня 95% апі я таў у све це. На пя рэ-
дад ні гэ тай па дзеі ў 2013 го дзе там 
быў за фік са ва ны рэ корд ны ўра-
джай ма ку (па се вы скла лі больш 
за 200 ты сяч гек та раў). Ме на ві та 

та му Ула дзі мір Пу цін у па рад ку 
стар шын ства Ра сіі ў «Гру пе вась-
мі» («Вя лі кай вась мёр кі») на пер-
шае мес ца па ста віў не аб ход насць 
ба раць бы з нар ка паг ро зай. І гэ та 
ад люст роў вае не толь кі пры яры-
тэ ты Маск вы, але і між на род ную 
сі ту а цыю ў цэ лым.

У та кім кан тэкс це не вы пад ко-
вым вы гля дае той факт, што пад-
пі сан не «ан ты ма ка ва га» дэ крэ та 
кі раў ні ком кра і ны фак тыч на су па-
ла па ча се з уру чэн нем Ор дэ на Ай-
чы ны ІІІ сту пе ні мі ніст ру ўнут ра ных 
спраў, чыё ве дам ства зна хо дзіц ца 
на пя рэд нім краі сі ла вой ба раць бы 
з нар ка паг ро зай. Ад ным сло вам, 
зда ец ца, што 2014 год мо жа стаць 
пе ра лом ным ў вы ра шэн ні праб ле-
мы нар ко ты каў як у Бе ла ру сі, так і 
ва ўсім све це.

Юрый ЦА РЫК.

ВАЙ НА СУ ПРАЦЬ НАР КО ТЫ КАЎ

Пры нам сі, так лі чыць яго іні-
цы я тар кі раў нік ана лі тыч на га 
цэнт ра EcooM Сяр гей МУ СІ-
ЕН КА. «Звяз да» ня даў на пі са-
ла пра тое, што ён вы сту піў з 
ідэ яй вы даць збор нік «Каз кі 
шмат на цы я наль най Бе ла ру сі», 
у якім бу дуць са бра ныя каз кі 
тых на ро даў, што пра жы ва-
юць на тэ ры то рыі на шай кра-
і ны. Іні цы я ты ва вы клі ка ла вя-
лі кую ці ка васць, у тым лі ку і ў 
чы та чоў «Звяз ды». Мы па пра-
сі лі Сяр гея Му сі ен ку рас ка заць 
пра яе больш пад ра бяз на.

— Гэ тая ідэя ўжо на эта пе аб-
мер ка ван ня са праў ды вы клі кае 
шмат ста ноў чых вод гу каў, — дзе-
ліц ца Сяр гей Ры го ра віч. — Упаў на-
ва жа ны па спра вах рэ лі гій і на цы-
я наль нас цяў Ле а нід Гу ля ка яе пад-
тры маў, у блі жэй шы час у апа ра це 
Упаў на ва жа на га прой дзе на ра да з 
удзе лам ка ля трыц ца ці кі раў ні коў 
на цы я наль на-куль тур ных аб' яд нан-
няў, на якой аб мяр ку ем дэ та лі рэа-
лі за цыі гэ та га пра ек та. Пад тры маў 
ідэю вы дан ня па доб най кні гі і стар-
шы ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
Мі ка лай Чар гі нец.

Звы чай на пра ек ты са цы яль-
най на кі ра ва нас ці су ты ка юц ца з 
праб ле май фі нан са вай. Але гэ та, 
зда ец ца, не пра на шу ідэю. Пер-
ша па чат ко вы ўнё сак на яе рэа лі-
за цыю га то вы ўнес ці Між на род ны 
іна ва цый ны фонд «Но вы зрок» з 
Вя лі ка бры та ніі. На пэў на, не за ста-
нуц ца ўба ку і ды яс па ры.

На та кім уз роў ні ні чо га па доб-
на га ў Бе ла ру сі яшчэ не вы да ва-

ла ся. Па вод ле за дум кі, га лоў ная 
«фіш ка» кні гі ў тым, што яна бу дзе 
па-са праўд на му на род най.

— Мы мяр ку ем са браць у ёй каз-
кі, якія пра па ну юць са мі нось бі ты 
той ці ін шай на цы я наль най куль ту-
ры — прад стаў ні кі ды яс пар, — га во-
рыць Сяр гей Му сі ен ка. — Пры чым 
ста вім са бе за мэ ту знай сці тыя 
каз кі, што ад люст роў ва юць на цы я-
наль ны ха рак тар, але якія да гэ та га 
не пе ра кла да лі ся ні на рус кую, ні на 
бе ла рус кую мо ву. Зра зу ме ла, што 
па доб ныя тво ры на мо ве ары гі на-
ла знай сці бу дзе не вель мі прос-
та, але сам пра цэс по шу ку бу дзе 
твор чы і, не су мнен на, ці ка вы. Маг-
чыма, бу дуць зна ход кі і аб са лют на 
не ча ка ныя пра па но вы. Пры чым 
не толь кі ад на цы я наль на-куль тур-
ных аб' яд нан няў, але і ад асоб ных 
прад стаў ні коў роз ных на ро даў, якія 
жы вуць у Бе ла ру сі. На прык лад, ве-
даю італь ян ца, які жы ве і пра цуе тут, 
фі ло ла га па аду ка цыі. Ён га то вы 
знай сці ары гі наль ную італь ян скую 
на род ную каз ку і паў дзель ні чаць у 
яе пе ра кла дзе. Да по шу каў аў тэн-
тыч на га ма тэ ры я лу і да яго пе ра кла-
ду, спа дзя ём ся, да лу чац ца не толь кі 
прад стаў нкі ды яс пар у Бе ла ру сі, але 
і прад стаў ні кі бе ла рус кіх ды яс пар у 
ін шых кра і нах, якія ўжо доб ра ве да-
юць куль ту ру, мо ву і звы чаі кра ін, у 
якіх яны жы вуць, і пры тым не за-
бы лі мо ву сва ёй ра дзі мы. Так што 
пра ект мо жа стаць і між на род ным. 
І, не су мнен на, ста не ці ка вай і знач-
най част кай су час най на род най 
куль ту ры на шай шмат на цы я наль-
най кра і ны.

У тым, што паў дзель ні чаць у 
ім за хо чуць мно гія на цы я наль на-
куль тур ныя аб' ядан ні, мож на на ват 
не су мня вац ца. Але як быць з ідэн-
тыч ны мі па сю жэ це каз ка мі, ка лі 
не каль кі ды яс пар бу дуць вы да ваць 
іх за свае на род ныя? Сяр гей Му-
сі ен ка та кую ве ра год насць не ад-
маў ляе, але лі чыць, што ў гэ тым 
ёсць на ват ста ноў чы мо мант: мож-
на пра вес ці ці ка вае да сле да ван не, 
пад клю чыць да дыс ку сіі спе цы я-
ліс таў, урэш це, змяс ціць не каль кі 
ва ры ян таў ад ной і той жа каз кі ў 
роз ным вы кла дан ні, пад крэс лі ва-
ю чы на цы я наль ныя асаб лі вас ці і 
ад роз нен ні. Мо жа, гэ та кры ху пры-
блі зіць нас да ра зу мен ня та го, чым 
мы ад роз ні ва ем ся ад су сед ніх на-
ро даў? Што да ты чыц ца бе ла рус-
кіх і рус кіх на род ных ка зак, якія ў 

збор ні ку аба вяз ко ва бу дуць, тут 
так са ма на пер шым мес цы бу дзе 
ста яць по шук — каб каз ка бы ла 
ары гі наль ная, не вя до мая да гэ туль 
шы ро ка му чы та чу.

Пра ца абя цае быць твор чай і 
ці ка вай. Асаб лі ва ка лі атры ма ец ца 
пад клю чыць да яе тых, для ка го, 
улас на, яна ў боль шай сту пе ні і ро-
біц ца, — дзя цей.

— Мы хо чам, каб ілюст ра цы я мі 
да ка зак ста лі ме на ві та дзі ця чыя 
ма люн кі, — дзе ліц ца пла на мі Сяр-
гей Му сі ен ка. — Мож на аб' явіць 
кон курс, у якім пры муць удзел 
дзе ці з усёй Бе ла ру сі. Пры чым 
за ха ваць шмат на цы я наль насць: 
ілюст ра цы яй да да ге стан скай каз-
кі мо жа стаць ма лю нак бе ла ру са, а 
да ўкра ін скай — лі тоў ца...

Акра мя аб' яд наль на га мо ман ту, 
ёсць у гэ тай за ду ме яшчэ адзін важ-
ны для гра мад ства пад тэкст: дзе ці і іх 
баць кі, якія, не су мнен на, за хо чуць да-
па маг чы, бу дуць чы таць. Не гля дзець 
на ма ні тор кам п'ю та ра ці ў эк ран тэ ле-
ві за ра, а ме на ві та чы таць, раз ві ваць 
воб раз нае мыс лен не — бо каб на ма-
ля ваць, трэ ба най перш гэ та ўя віць. А 
ка лі ўлі чыць, што чы таць яны бу дуць 
толь кі каз кі пра лю боў, пры га жосць, 
бяс спрэч ную пе ра мо гу даб ра (гэ та 
яшчэ ад на аба вяз ко вая ўмо ва пра ек-
та), дык мож на ска заць і пра тое, што 
доб рых ду мак, слоў і спраў дзя ку ю чы 
яму на на шай зям лі ста не больш.

Па вод ле па пя рэд няй да моў-
ле нас ці, пра ца ваць над гэ тым 
пра ек там з на ступ ным вы дан нем 
збор ні ка бу дзе вы да вец кі дом 
«Звяз да». На ста рон ках жа га зе-
ты «Звяз да» і на на шым сай це 
чы та чы ў хут кім ча се зной дуць 
умо вы, на якіх бу дуць пры мац ца 
да раз гля ду каз кі і ма люн кі. Мы 
мяр ку ем так са ма пуб лі ка ваць са-
мыя ці ка выя і не ча ка ныя тво ры 
ўдзель ні каў пра ек та.

За ста вай це ся са «Звяз дой»! 
Бу дзе ці ка ва — мы га ран ту ем!

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Дзе ці ад ной зям ліДзе ці ад ной зям лі  ��

ЯК У ДОБ РАЙ ЧА РОЎ НАЙ КАЗ ЦЫ...
Но вы між на цы я наль ны пра ект, які рас па чы на ец ца ў хут кім ча се, пры цяг не да чы тан ня не толь кі 

дзя цей, але і іх баць коў, і мо жа стаць са праўд ным зда быт кам на шай на цы я наль най куль ту ры

На та кім уз роў ні ні чо га 
па доб на га ў Бе ла ру сі яшчэ 
не вы да ва ла ся. Па вод ле 
за дум кі, га лоў ная «фіш ка» 
кні гі ў тым, што яна бу дзе 
па-са праўд на му на род най.

Аст ро ла гі па пя рэдж ва лі нас, што год 
Ка ня бу дзе го дам вы со кіх хут ка сцяў 
і імк лі вых мар шаў. І хоць па кі тай скім 
ка лен да ры мы яшчэ пра цяг ва ем жыць 
у го дзе Змяі, мно гія ўжо па спе лі зра-
зу мець, што ў на ступ ныя два нац цаць 
ме ся цаў су ма ваць не прый дзец ца.

Чар го вае аб васт рэн не: 
Укра і на, Еў ра са юз і ЗША

Мі ну лы ты дзень ад зна чыў ся аб васт рэн нем сі-
ту а цыі ва ўкра ін скай ста лі цы. 11 сту дзе ня адзін 
з лі да раў мяс цо вай апа зі цыі Юрый Лу цэн ка 
атры маў сур' ёз ныя траў мы пад час су тык нен ня з 
бай ца мі «Бер ку та». Гэ та па слу жы ла да дат ко вай 
пад ста вай для ЗША да лей пра су нуць пы тан не аб 
увя дзен ні санк цый су праць укра ін скіх чы ноў ні каў. 
Яшчэ ў снеж ні 2013 го да Се нат Злу ча ных Шта таў 
пры няў рэ за лю цыю, якая пра ду гледж вае маг чы-
мае ўвя дзен не санк цый у вы пад ку пра ця гу «дзяр-
жаў на га гвал ту» су праць пры хіль ні каў еў ра пей-
скай ін тэ гра цыі. А на мі ну лым тыд ні чле ны се нац-
ка га ка мі тэ та па за меж ных спра вах се на та ры Бэн 
Кар дзін і Джон Мак Кейн унес лі ўзгод не ны дзвю ма 
пар ты я мі пра ект за ко на аб гла баль най ад каз нас ці 
за па ру шэн не пра воў ча ла ве ка («гла баль ны акт 
Маг ніц ка га»). Ідэа ло гія да ку мен та сфар му ля ва ная 
ад ным з аў та раў на ступ ным чы нам: «Тыя, хто ві-
на ва ты ў гру бых па ру шэн нях пра воў ча ла ве ка ў 
роз ных кра і нах све ту — ад Зім баб вэ да Укра і ны, 
ад Ган ду ра са да Па пуа-Но вай Гві неі — па він ны 
ра зу мець, што іх дзе ян ні бу дуць мець на ступ ствы, 
на ват ка лі ні чо га не ро біц ца ў іх кра і нах».

Усё гэ та ві да воч ным чы нам за га няе Вік та-
ра Яну ко ві ча ў ту пік. Су ты ка ю чы ся з ціс кам на 
між на род най пра сто ры, які на рас тае, а так са ма 
з усё боль шай агрэ сіў нас цю на сель ні каў Май да-
на, пра што свед чаць шмат лі кія за явы ві да воч-
цаў (вы пад кі згвал та ван ня, збіц ця, ка та ван няў), 
прэ зі дэнт Укра і ны пра па на ваў і пра вёў праз Вяр-
хоў ную Ра ду шэ раг за ко наў, якія ўзмац ня юць 
жорст касць мер ба раць бы су праць эк стрэ міз му, 
не за кон ных ма са вых ак цый і ін шых па доб ных 
дзе ян няў. Ін шы мі сло ва мі, пад ціс кам «аба рон-
цаў пра воў ча ла ве ка» ўкра ін скае кі раў ніц тва 
вы му ша на гэ тыя са мыя пра вы аб мя жоў ваць для 
та го, каб аба ра ніць жыц цё і зда роўе боль шас ці 
гра ма дзян кра і ны. У ад каз на гэ та аме ры кан скі 
па сол Джэф ры Па ет за явіў аб маг чы мым пе ра-
гля дзе Ва шынг то нам яго ад но сін з Кі е вам.

Па ра лель на пра цяг вае раз горт вац ца «шпі ён-
скі» скан дал у Еў ро пе, вы клі ка ны пуб лі ка цы я мі 
сак рэт ных да ку мен таў аме ры кан скіх спец служ-
баў. Гэ ты скан дал вя дзе да па глыб лен ня не да ве-
ру па між Еў ра са ю зам і ЗША. Экс пер ты Ста ро га 
Све ту ўжо за га ва ры лі аб тым, што аба ро на пер са-
наль ных звес так мо жа стаць важ най тэ май у кан-

тэкс це вы ба раў у Еў ра пар ла мент у маі 2014 го да. 
Фак тыч на рас кол па між ЕС і ЗША пры во дзіць да 
та го, што Бру сель вы му ша ны ду маць аб ства рэн-
ні ўлас най служ бы раз вед кі, улас ных уз бро е ных 
сіл, пра соў ван ні ін та рэ саў сва іх вы твор цаў сва і мі 
сі ла мі, не за леж на ад та го, што ро біць Ва шынг тон. 
Ме на ві та пра гэ та ка заў у зва ро це да на ро да на 
мі ну лым тыд ні прэ зі дэнт Фран цыі.

Але ў гэ тых но вых для ся бе ўмо вах ЕС па куль 
не дэ ман струе здоль нас ці да ма бі лі за цыі і эфек тыў-
на га ад стой ван ня сва іх ін та рэ саў на між на род най 
арэ не. На прык лад, той жа Укра і не не пра па ноў-
ва ец ца ні я кіх аль тэр на тыў ных сцэ на ры яў, здоль-
ных зноў схі ліць Кі еў да еў ра ін тэг ра цыі. У вы ні ку 
раз віц цё па дзей па воль на, але дак лад на штур хае 
Укра і ну да да лей ша га зблі жэн ня з Ра сі яй.

Іран скае пы тан не 
і ра сій скі мір ны атам

На най важ ней шым кі рун ку гла баль най па-
лі ты кі — у сі ту а цыі ва кол Іра на — на ме ціў ся 
знач ны пра грэс, які ўжо ў блі жэй шы час мо жа 
пры вес ці да кан струк тыў ных ра шэн няў. Удзель-
ні кі пе ра моў па ядзер ным дасье Тэ ге ра на за яві лі 
аб да сяг нен ні поў на га ўза е ма ра зу мен ня і хут кім 
пад пі сан ні ад па вед на га па гад нен ня. Па ра лель на 
бы ло аб ве шча на, што ў блі жэй шы час прой дзе 
кан фе рэн цыя «Жэ не ва-2», пры све ча ная ўрэ гу ля-
ван ню сі ту а цыі ў Сі рыі. У гэ тай сі ту а цыі Ра сій ская 
Фе дэ ра цыя вы сту пі ла за аба вяз ко вы ўдзел у гэ-
тым ме ра пры ем стве Тэ ге ра на. А 16 сту дзе ня ў 
Маск ве з Ула дзі мі рам Пу ці ным і цэ лым шэ ра гам 
служ бо вых асоб і экс пер таў су стрэў ся мі ністр за-
меж ных спраў Іра на Ма ха мад Джа вад За рыф.

Ра сій ска-іран скі дыя лог хут ка на быў стра тэ гіч-
нае зна чэн не і вый шаў за рам кі аб мер ка ван ня ва ен-
на-па лі тыч ных пы тан няў. Як па ве да мі лі су свет ныя 
СМІ, Маск ва і Тэ ге ран да маў ля юц ца аб за клю чэн ні 
гіс та рыч най здзел кі «наф та ў аб мен на та ва ры», 
аб' ём якой мо жа пе ра вы сіць 18 міль яр даў до ла раў. 
І цал кам маг чы ма, што гэ та толь кі па ча так.

Да рэ чы, дзея здоль насць Ра сіі ў сфе ры раз віц-
ця ядзер най энер ге ты кі, якая пер ша па чат ко ва бы-
ла важ най пад ста вай ра сій ска-іран скіх ад но сін, на 
мі ну лым тыд ні ста ла ма гут ным фак та рам і ў ін шых 
рэ гі ё нах. Бы лі да сяг ну ты да моў ле нас ці аб бу даў-
ніц тве двух но вых энер га бло каў на Хмяль ніц кай 
АЭС ва Укра і не. Ана ла гіч нае па гад нен не за клю-
ча на з Венг ры яй. За тым ра сій скія прад стаў ні кі да-

сяг ну лі зго ды з паўд нё ва а фры кан скімі ка ле га мі па 
пы тан ні бу даў ніц тва ў ПАР вась мі но вых рэ ак та раў 
на пра ця гу блі жэй шых 15 га доў. А кры ху ра ней 
бы ло пры ня та ра шэн не аб бу даў ніц тве ра сій скай 
АЭС на тэ ры то рыі Фін лян дыі.

Ад ным сло вам, ра сій скі мір ны атам па сту по-
ва ста но віц ца важ ным фак та рам між на род най 
па лі ты кі. І, да рэ чы, ад ным з важ ных стар та вых 
пунк таў у гэ тым пра цэ се з'яў ля ец ца ме на ві та 
Аст ра вец кая АЭС у Бе ла ру сі.

Бе ла русь: пры ва ты за цыя 
без дэ ін дуст ры я лі за цыі

Ад па вед на гэ тай ша лё най су свет най ды на-
мі цы ў Бе ла ру сі так са ма ме лі мес ца важ ныя 
па дзеі і ра шэн ні.

Перш за ўсё, кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў 
узна га ро да мі клю ча вых сі ла ві коў кра і ны — мі-
ніст раў аба ро ны і ўнут ра ных спраў і стар шы ню 
Ка мі тэ та дзяр жаў най бяс пе кі. А за тым аб вяс ціў 
аб рап тоў най пра вер цы Уз бро е ных Сіл Бе ла ру-
сі. Пры чым ад бы ло ся ўсё гэ та фак тыч на ад на-
ча со ва з пры зна чэн нем но ва га на чаль ні ка Ге-
не раль на га шта ба. Не су мнен на, у ця пе раш няй 
скла да най між на род най сі ту а цыі та кі ход з'яў-
ля ец ца ў вы шэй шай сту пе ні аб грун та ва ным.

Дру гім трэн дам тыд ня стаў ін тэн сіў ны по-
шук ра шэн няў у са цы яль на-эка на міч най сфе ры. 
Спы нен не ва лют на га крэ ды та ван ня бе ла рус кіх 
кам па ній вы клі ка ла се рыю экс перт ных мер ка-
ван няў аб маг чы мым ска ра чэн ні ўлас ных ін вес-
ты цый ных пла наў і пры яры тэ це пры цяг нен ня 
за меж ных ін вес та раў. У па цвяр джэн не гэ та му 
Са ве там Мі ніст раў бы ла ство ра на ра бо чая гру па 
па пы тан ні про да жу част кі дзяр жаў най до лі ў ка-
пі та ле прад пры ем ства «Грод на Азот». Пры чым 
раз гля да ец ца толь кі «ін вес ты цый ны» ва ры янт 
здзел кі, які пра ду гледж вае ма дэр ні за цыю за во-
да і вы вад яго на но вы ўзро вень ма гут нас ці.

Па ра лель на з гэ тым у кра і не ад бы ваў ся та кі 
важ ны пра цэс, як за кла дан не асноў бе ла рус ка га 
лёг ка га аў та ма бі ле бу да ван ня. Зра зу ме ла, у асно-
ве пра цы тут ля жыць ім парт тэх на ло гій (перш за 
ўсё, кі тай скіх). Але ка лі атры ма ец ца рэа лі за ваць 
тыя па ды хо ды, якія бы лі вы кла дзе ны ў пры ня тым 
на мі ну лым тыд ні Ука зе Прэ зі дэн та, то не вы клю-
ча на, што праз не ка то ры час Бе ла русь атры мае 
ба зу і для ўлас ных кро каў у гэ тай сфе ры.

Да рэ чы, пла ны па па шы рэн ні збор кі лег ка-
вых аў та ма бі ляў не вы пад ко вым чы нам су па лі 
з ін тэн сі фі ка цы яй на ма ган няў па ства рэн ні Кі-
тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га пар ка. Па 
ін фар ма цыі СМІ, ужо ёсць 6 па тэн цый ных рэ зі-
дэн таў гэ тай эка на міч най зо ны. Хут чэй за ўсё, 
ме на ві та пы тан ні ства рэн ня КБІП бу дуць у цэнт-
ры ўва гі пад час ві зі ту прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
ў Кі тай, які ад бу дзец ца 19—24 сту дзе ня.

Юрый ЦА РЫК.

Вы нік тыд няВы нік тыд ня  ��

ПА ЛІ ТЫЧ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ НА БІ РАЕ АБА РО ТЫ

Пад ціс кам «аба рон цаў пра воў ча ла ве ка» 
ўкра ін скае кі раў ніц тва вы му ша на гэ тыя 
са мыя пра вы аб мя жоў ваць для та го, 
каб аба ра ніць жыц цё і зда роўе боль шас ці 
гра ма дзян кра і ны.

Каш тоў ная ма ё масцьКаш тоў ная ма ё масць  ��

Ма юць зям лю, а пра да юць «зо ла та»
У блі жэй шую пят ні цу пла ну ец ца пра вя дзен не чар го ва га аў кцы ё ну па 
про да жы зя мель ных участ каў у пры ват ную ўлас насць гра ма дзян у 
Мін скім ра ё не. На гэ ты раз 24 сту дзе ня клі ен там бу дзе пра па на ва на 26 
ло таў ад Жда но віц ка га, Кру піц ка га, Лу га вас ла бад ско га, Ма чу лі шчан-
ска га, Мі ха на віц ка га, Са ма хва ла віц ка га сель са ве таў і г. За слаўе.

Да во лі пры ваб ныя зя мель ныя ўчаст кі пра цяг вае рэа лі зоў ваць Жда-
но віц кі сель са вет у аг ра га рад ку Ра там ка. Тут па са мым вя лі кім стар та-
вым кош це на тар гі вы стаў ле ны ўчас так №16 (элект рыч насць і газ) — 
257 млн руб лёў, што ад па вя дае амаль 27 ты ся чам до ла раў. Яшчэ два 
ўчаст кі ў квар та ле №1 (без ка му ні ка цый) вы стаў ле ны на аў кцы ён за 
183 млн і 201 млн руб лёў.

Кру піц кі сель скі Са вет бу дзе рэа лі зоў ваць 3 зя мель ныя ўчаст кі ў 
вёс ках Верб ні кі і Пя цеў шчы на. Учас так у Пя цеў шчы не (пра ве дзе ны газ) 
мае па чат ко вы кошт у па ме ры 95 млн руб лёў. Участ кі ў вёс цы Верб ні кі 
без ка му ні ка цый, та му і пра па ну юц ца тан ней — па 76 млн руб лёў кож-
ны. Тры зя мель ныя на дзе лы без ка му ні ка цый вы стаў ле ны на про даж у 
Ма чу лі шчах па 64 млн руб лёў.

Ад ра зу 4 зя мель ныя ўчаст кі бу дзе рэа лі зоў ваць Мі ха на віц кі сель са-
вет, з іх 3 — у Мі ха на ві чах і 1 — у вёс цы Бя рэ зі на. Участ кі ў Мі ха на ві чах 
ма юць элект рыч насць і газ, та му і вы стаў ле ны за 105 млн (2) і 108 млн 
(1) руб лёў. Учас так у Бя рэ зі не мае толь кі элект рыч насць (64 млн руб-
лёў). Са ма хва ла віц кі сель са вет пра па нуе 4 зя мель ныя ўчаст кі ў вёс ках 
Бе лі ца (1), Сла ба да (2) і Ці мош кі (1). Тут ня ма ні я кай інф ра струк ту ры, а 
стар та вы кошт іх скла дае ад 47 да 169 млн руб лёў.

Са мую вя лі кую коль касць ло таў (8) вы ста віў на аў кцы ён го рад За слаўе. 
Тут усе ўчаст кі ма юць ка му ні ка цыі і вы стаў ле ны на тар гі па стар та вым цэн ні-
ку ад 157 да 234 млн руб лёў. За явы і ўсе не аб ход ныя для ўдзе лу ў аў кцы ё не 
да ку мен ты пры ма юц ца ар га ні за та ра мі тар гоў толь кі да 20 сту дзе ня.

Асоб ныя экс пер ты ад рын ку не ру хо мас ці праг на зу юць, што ў су вя зі з 
апош ні мі за ява мі па тэ ме згорт ван ня ма са ва га бу даў ніц тва жыл ля ў ста лі цы, 
зя мель ныя ўчаст кі на аў кцы ё не бу дуць ка рыс тац ца ажы я таж ным по пы там.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ПЫ ТАН НІ 
АСАБ ЛІ ВАЙ УВА ГІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Як вы нік, пра цяг нуў бе ла рус кі лі дар, за ліш ні ціск ад чу вае на са-

бе га рад ская інф ра струк ту ра. З-за вя лі кай коль кас ці транс пар ту 
на ву лі цах з'я ві лі ся за то ры, аб васт ры ла ся праб ле ма да лу чэн ня да 
ка му наль ных се так но вых прад пры ем стваў і жы лых да моў. У той жа 
час ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны ад зна ча ец ца ад ток пра цоў ных рэ сур саў 
з ся ла, ад бы ва ец ца па мян шэн не коль кас ці ся рэд ніх і ма лых га ра доў, 
ска ра чэн не іх эка на міч на га па тэн цы я лу. «Асаб лі ва ін тэн сіў на гэ тыя 
пра цэ сы пра яў ля юц ца ў Мін скай воб лас ці. У су вя зі з гэ тым пер ша чар-
го вую знач насць на бы вае пы тан не аб уз год не ным тэ ры та ры яль ным 
раз віц ці ста лі цы і цэнт раль на га рэ гі ё на», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

Ра зам з тым Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што і ўнут ры Мін скай 
каль ца вой аў та да ро гі яшчэ ёсць ўчаст кі, якія мо гуць быць ад да дзе ны 
пад за бу до ву. «Гэ тыя зя мель ныя ўчаст кі па він ны быць вы стаў ле ны на 
аў кцы ён і сум лен ным чы нам рэа лі за ва ны», — за па тра ба ваў Прэ зі дэнт. У 
су вя зі з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы даў да ру чэн не кі раў ні ку Ад мі ніст ра цыі 
Анд рэю Ка бя ко ву су мес на са стар шы нёй КДК Аляк санд рам Якаб со нам 
і дзярж сак ра та ром Са ве та бяс пе кі Аляк санд рам Мя жу е вым пра кант ра-
ля ваць гэ ты пра цэс, каб ён быў вы ключ на праз рыс тым і сум лен ным.

Так са ма Прэ зі дэнт за явіў, што не за да во ле ны па ды хо да мі да рэа-
лі за цыі пра ек та «МінскСі ці».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ска рыс тац ца са цы яль най пе-
рад ыш кай мож на, за га дзя на пі-
саў шы за яву, за поў ніў шы ан ке ту 
пра сваё дзі ця, а так са ма па -
д аў шы ме ды цын скую да вед ку 
аб тым, што ваш ма лы не хва рэў 
апош нія тры дні на ін фек цый ныя 
за хвор ван ні. Пас ля гэ та га з ва мі 
за клю чаць да га вор і па зна ё мяць 
ва ша дзі ця з мед сёст ра мі і аба-
вяз ко ва — з ся дзел кай, якая бу дзе 
яго да гля даць. До гляд ажыц цяў ля-
ец ца за кошт срод каў хос пі са.

���
Са сту дзе ня мі ну ла га го да 

сем'і, якія пра жы ва юць у Мін-
скай воб лас ці і ў Мін ску, мо гуць 
ад пра віць сваё дзі ця-ін ва лі да ў 
Івя нец кі дом-ін тэр нат для дзя-
цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі 
фі зіч на га раз віц ця (Ва ло жын скі 
ра ён) — на тэр мін да 28 дзён.

���
Са цы яль ная пе рад ыш ка з па-

чат ку мі ну ла га го да да ступ ная і ў 
Го мель скай воб лас ці — на ба зе 
Ба біц кай да па мож най шко лы-ін-
тэр на та Рэ чыц ка га ра ё на. Ба біц-
кая да па мож ная шко ла-ін тэр нат 
— дзяр жаў ная ўста но ва, у якой 
пра жы ва юць і на ву ча юц ца дзе ці-
сі ро ты і дзе ці, якія за ста лі ся без 
апе кі баць коў. Тут доб рыя ўмо вы 
для ад па чын ку і рэ абі лі та цыі.

Вар та пад крэс ліць, што па-
слу га са цы яль най пе рад ыш кі не 
пра ду гледж вае ад мо ву баць коў 
ад дзя цей.

— На шы дзе ці ся мей ныя, яны 
го ра ча лю бі мыя сва і мі баць ка-
мі. Баць кі пе ра да юць нам іх на 
пэў ны час з пры чы ны сва іх аб-
ста він, — ка жа кі раў нік пра ек та 
ў Бе ла рус кім дзі ця чым хос пі се 
Та ма ра Рэш ка. — І мы дзі ця не 
ле чым, а пра па ноў ва ем до гляд, 
ства ра ем спа кой ную, утуль ную 
аб ста ноў ку...

Коль кі бу дзе каш та ваць?
Ні чо га бяс плат на га, як вя до-

ма, не бы вае. Са цы яль ная пе-
рад ыш ка — да ра гая па слу га, 
яна не мо жа быць даб ра чын най 
для ўсіх. У рам ках пра ек та яна 
пра па ноў ва ла ся сем' ям бяс плат-
на. Ця пер, ка лі пра ект скон ча ны, 

ней кую част ку апла ты па він ны 
бу дуць узяць на ся бе баць кі.

Але са мае га лоў нае ўсё ж 
тое, што ін тэр на тныя ўста но вы, 
якія зна хо дзяц ца ў пад па рад ка-
ван ні Мінп ра цы і са ца ба ро ны, 
бу дуць пра цяг ваць пра да стаў-
ляць ма мам, якія вы хоў ва юць 
дзі ця-ін ва лі да, гэ тую па слу гу.

— За ка на даў чая ба за ёсць, у 
ста ту це да моў-ін тэр на таў за ма-
ца ва на па слу га са цы яль най пе ра -
д ыш кі. Ня ма ні я кіх пад стаў для та-
го, каб яна не вы кон ва ла ся, — ска-
за ла «Звяз дзе» пер шы на мес нік 
стар шы ні ка мі тэ та па пра цы і са-
цы яль най аба ро не Мі набл вы кан-
ка ма Тац ця на Да ма рац кая.

Пра па ноў ваць са цы яль ную 
пе рад ыш ку на плат най асно ве 
змо гуць усе да мы-ін тэр на ты для 
дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця-
мі псі ха фі зіч на га раз віц ця. Апла-
ціць гэ тую па слу гу мож на бу дзе 
за кошт што ме сяч най да па мо гі 
на дзі ця (пен сіі).

На прык лад, кошт пра жы ван ня 
дзі ця ці ў Чэр вень скім до ме-ін тэр-
на це для дзя цей-ін ва лі даў і ма-
ла дых ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі 
псі ха фі зіч на га раз віц ця скла дае 
40 тыс. руб лёў на су ткі, Івя нец-
кім до ме-ін тэр на це для дзя цей-
ін ва лі даў — ка ля 80 тыс. руб лёў. 
Па сло вах Тац ця ны Да ма рац кай, 
па ста ян ныя вы ха ван цы гэ тых ін-
тэр на тных уста ноў так са ма пра-
жы ва юць там на ўмо вах апла ты, 
якая скла дае 90% іх пен сіі. «Мы 
мо жам раз гля даць маг чы масць 
пра да стаў лен ня са цы яль най пе-
рад ыш кі на та кіх жа ўмо вах, на 
якіх ін шыя дзе ці ўтрым лі ва юц ца 
ў спе цы я лі за ва ных ін тэр на тных 
уста но вах», — ска за ла яна.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПЕ РАД ЫШ КА 
ДЛЯ МАМ

За 22 ме ся цы рэа лі за цыі 
пра ек та «Раз віц цё ма дэ ляў 
са цы яль най да па мо гі сем'-
ям, якія вы хоў ва юць дзя цей 
з ін ва лід нас цю ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь» па слу гай са цы-
яль най пе рад ыш кі ска рыс-
та лі ся 160 сем' яў. Пра ект 
рэа лі зоў ваў ся пры тэх ніч-
най пад трым цы Дзі ця ча га 
фон ду ААН (ЮНІ СЕФ).

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

ЧУТ КІ АБ ПА СЛАБ ЛЕН НІ ЕЎ РА...
...па ча лі з'яў ляц ца на ва лют ным рын ку. Ёсць дум ка, што са мой 

еў ра зо не не па трэбен моц ны еў ра. І на ват не з-за знеш ня га ганд-
лю, які і так ня дрэн на ся бе ад чу вае, а з-за аб слу гоў ван ня даў гоў. 
Іх шмат, та му да во дзіц ца стрым лі ваць эка на міч ны рост.

На мі ну лым тыд ні мы прад стаў ля лі мер ка ван ні ана лі ты каў на-
конт рос ту еў ра. Ця пер жа сі ту а цыя ін шая. Ві даць, тыя, ка му вы-
гад на ці ад но, ці дру гое, цяг нуць коў дру на ся бе. Зна чыць, бу дзем 
ча каць — час па ка жа. Ад нос на бе ла рус ка га руб ля еў ра вы рас на 
40 руб лёў (плюс 0,3%) да 13020. До лар так са ма па да ра жэў — на 
30 руб лёў (плюс 0,3%) да 9570. Чар го вы раз па тан неў ра сій скі 
ру бель: на 1,5 гра шо вай адзін кі (мі нус 0,5%) да 286. Маг чы ма, на 
сла басць «ра сі я ні на» паў плы ва ла зні жэн не ца ны на наф ту.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ГРО ДЗЕН СКІЯ ДЗЕ ЦІ ПЕ РА КЛА ЛІ ПЕС НЮ 
THE BEATLES «ALL YOU NEED ІS LOVE» 

НА МО ВУ ГЛУ ХА НЯ МЫХ
16 сту дзе ня пры хіль ні кі «біт лоў» з уся го све ту ўвесь 
дзень кру ці лі ў плэ е рах вы ключ на «Yesterday», «Yellow 
Submarіne», «Let Іt Be» і ін шыя хі ты сла ву тай «лі вер-
пуль скай чац вёр кі».

У Бе ла ру сі дзень 
зна ка мі тых лі вер-
пуль цаў быў ад зна ча-
ны з вя лі кім на тхнен-
нем. Не абы шло ся і 
без кра наль ных мо-
ман таў. Вуч ні г ро-
дзен скай шко лы-ін-
тэр на та для дзя цей з 
па ру шэн ня мі слы ху 
вы ка на лі та нец пад 
кам па зі цыю «All You 
Need Іs Love» ў цэнт-
ры го ра да ў сэр цы, 
вы кла дзе ным пя лёст ка мі руж. Больш за тое, яны пе ра кла лі 
гэ тую пес ню на мо ву глу ха ня мых!

У Мін ску біт ла ма ны свят ка ва лі на трыб' ют-кан цэр це ў клу бе 
«RE:PUBLІC», дзе пра гу ча лі ўсе хі ты «Біт лоў». Улет ку гэ тую 
і ін шыя зна мя наль ныя да ты ўзга да юць яшчэ раз на што га-
до вым фес ты ва лі «The Beatles Fest» на ху та ры «Шаб лі», які 
стаў са праўд най з'я вай для бе ла рус кіх (і не толь кі) фа на таў 
«лі вер пуль скай чац вёр кі».

Яр чэй за ўсё ад свят ка ва лі дзень сва іх ку мі раў жы ха ры 
Лі вер пу ля. У клу бе Cavern, на сцэ не яко га паў ста год дзя та му 
ад бы лі ся пер шыя вы сту пы квар тэ та, на пра ця гу ўся го чац вяр га 
вы сту па лі му зы кі, вы кон ва ю чы хі ты «Бітлз». Акра мя вы сту паў 
у клу бе, увесь дзень па асноў ных мяс ці нах, якія за хоў ва юць 
па мяць пра «біт лаў», кур сі ра ваў аў то бус. Свят ка ван ні ў го нар 
The Beatles пра цяг нуц ца ў го ра дзе на пра ця гу ўся го го да. 

З 2001 го да па ра шэн ні ЮНЕС КА 16 сту дзе ня ад зна ча ец ца 
Су свет ны дзень The Beatles. Да та, вя до ма, вы бра на не вы пад ко-
ва. 16 сту дзе ня 1957 го да ў Лі вер пу лі ад бы ло ся ад крыц цё клу ба 
Cavern, дзе і дэ бю та ва лі ле ген дар ныя бры тан цы.

Так са ма ў гэ ты дзень ад бы ла ся яшчэ ад на знач ная па дзея 
ў бія гра фіі «лі вер пуль скай чац вёр кі» — у 1964 го дзе ча со піс 
«Cashbox» пры сво іў пес ні «І Want To Hold Your Hand» пер шае 
мес ца ў аме ры кан скім хіт-па ра дзе, пас ля та го як гэ ты сінгл 
ра зы шоў ся міль ён ным ты ра жом уся го за 10 дзён. Атрым лі ва-
ец ца, сё ле та і ў гэ тай па дзеі паў ве ка вы юбі лей.

Ілья КА ТУ САЎ.

Фота БЕЛТА.


