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У 2013/2014 на ву чаль ным го дзе 
ў дзён ных уста но вах агуль най ся-
рэд няй аду ка цыі на бе ла рус кай мо-
ве вы ву ча юць усе прад ме ты больш 
як 142 тыс. на ву чэн цаў, што скла дае 
15 пра цэн таў школь ні каў, на рус кай 
мо ве — амаль 786 тыс. (85 пра цэн-
таў). Ва ўста но вах да школь най аду-
ка цыі вы ха валь ні кі раз маў ля юць на 
бе ла рус кай мо ве больш чым з 45 
тыс. да школь ні каў, што скла дае 11 
пра цэн таў на вед валь ні каў гэ тых 
уста ноў, на рус кай мо ве — з 362 
тыс. дзя цей (89 пра цэн таў).

У Бе ла ру сі да зво ле ны про даж 
ай чын ных та ва раў па цэ нах, ні-
жэй шых за са бе кошт. Да ку мент 
рас пра ца ва ны ў мэ тах па ска рэн-
ня аба ра чаль нас ці за па саў га то вай 
пра дук цыі (та ва раў) і гра шо вых 
срод каў. Ён ус ту пае ў сі лу пас ля 
афі цый на га апуб лі ка ван ня і дзей ні-
чае да 1 сту дзе ня 2015 го да.

У све це муж чын кры ху больш, 
чым жан чын. Так муж чын скае на-
сель ніц тва пе ра ва жае ў Кі таі, Ін-
дыі, Тур цыі. У Бе ла ру сі ж на па ча-
так 2014 го да коль касць муж чын 
скла ла 4 млн 401,3 тыс. ча ла век, 
або 46,5 пра цэн та ад агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва. Ад нак 
ёсць га ра ды, дзе муж чын больш, 
чым жан чын. Гэ та Шклоў, Клі чаў, 
Гор кі. Пры гэ тым ся рэд ні ўзрост 
бе ла рус кіх муж чын — 37 га доў. Ён 
на 5,2 го да мен шы, чым ся рэд ні 
ўзрост жан чын. 6
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Каб фінансы 
не пелі 

рамансы...

Куды запрашае 
Уладзімір 
Співакоў?
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Ці прынясе 
«тэрмафутра» 

выгаду вашаму 
кашальку?
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Ад ной чы ў элект рыч цы па чуў вель мі ці ка вую гіс-
то рыю. Два па жы лыя ча ла ве кі аб мяр коў ва лі між 
са бой, як най лепш аба ра ніць свае да чы ад ама та раў 
да чу жо га даб ра. Адзін з іх пры га даў па дзеі з улас-
на га жыц ця. Яшчэ ў са вец кі час ён быў ма ра ком да-
лё ка га пла ван ня, та му ад сут ні чаў до ма па не каль кі 
ме ся цаў за пар.

Са мо са бой, яго жыл лё як маг ні там пры цяг ва ла да 
ся бе зла дзе яў. Пас ля двух аб ра ба ван няў ён уста ля ваў... 
гу док са спі са на га ка раб ля, каб ад пуж ваць з яго да па-
мо гай ня про ша ных гас цей і, ка лі што, «ста віць на ву шы» 
ўвесь пад' езд. Ме ха нізм пус ку спра цоў ваў пры не санк цы-
я на ва ным ад чы нен ні дзвя рэй. Ды ві да воч на пе ра ста ра ў -
ся ча ла век: двое зла дзе яў з-за вя лі кай ма гут нас ці гу ку 
аглух лі на мес цы. За гэ та да вя ло ся гас па да ру ад ка заць 
пе рад за ко нам. Але як — гэ та так і за ста ло ся за гад кай. 
Цяг нік пад ка ціў да па трэб най стан цыі...

А яшчэ ра ней дзесь ці па чуў пра тое, як не ка то рыя «вы на-
ход лі выя» аў та ама та ры да гэ туль ста вяць кап ка ны по бач з 
пе дал лю га за. Зу сім як у ле ген дар най стуж цы «Сце ра жы ся 
аў та ма бі ля»... Ды вось толь кі з-за та ко га ці ха га па ля ван ня 
на «дзе тач кі ных» мо жа ў рэш це рэшт мець вя-
лі кія праб ле мы сам гас па дар.

Аса біс тая бяс пе каАса біс тая бяс пе ка  ��

«ПА ЛЯ ВАН НЕ» 
НА ЗЛО ДЗЕЯ

Як аба ра ніць сваю ма ё масць, не па ру шыў шы 
пры гэ тым за кон і не ры зы ку ю чы зда роў ем

...А ўсё маг ло склас ці ся інакш. З гор ных вяр-
шынь спус ціў ся гус ты шэ ры ту ман, які не да зво ліў 
пра вес ці муж чын скі мас-старт.

Усіх тур ба ва ла пы тан не: што бу дзе з жа но чым 
мас-стар там (гон кай, якую так лю біць Да ша До мра-
ча ва) і ці вы сту пяць фрыс тай ліс ты ў эк стрым-пар ку 
«Ру жа Ху тар»? Бо ён раз ме шча ны яшчэ вы шэй, чым 
шчас лі вая для нас бія тлон ная «Ла у ра». Алім пій цы 
ж — так са ма жы выя лю дзі, і яны мо гуць ба наль на 
«пе ра га рэць», ча ка ю чы стар ту, які ад клад ва ец ца не-
вя до ма на коль кі...

Ня бё сы злі та ва лі ся: лі та раль на за дзве га дзі ны да 
мяр ку е ма га бія тлон на га стар ту суд дзі за яві лі, што пы-
тан не аб пе ра но се жа но чай гон кі больш не ста іць.

Што ад бы ва ла ся да лей — вы, спа дзя ю ся, ба чы лі. 
Як і ў пер шай «за ла той» для Да шы гон цы, са пер ні цы 
на ват не ўба чы лі яе спі ны на фі ні шы: раз рыў больш 
як 20 се кунд — цэ лая веч насць для гон кі 
та ко га ўзроў ню і на па лу.

ГА РА ЧЫЯ. ЗІ МО ВЫЯ... НА ШЫ!

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ
УСЁ ПРА АД РАС НУЮ СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ ДА ПА МО ГУ
Хто мае пра ва на што ме сяч ную або ад на ра зо вую са цы-
яль ную да па мо гу і якія сён ня іх па ме ры? Ад ча го яны за ле-
жаць? Ка му пры зна ча ец ца да па мо га па апла це па слуг ЖКГ? 
Коль кі ра зоў мож на звяр нуц ца па да па мо гу на пад гуз кі?..
Гэ тыя і ін шыя пы тан ні вы змо жа це за даць на мес ні ку мі ніст-

ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Аляк санд ру Аляк се е ві чу 
РУ МА КУ ў хо дзе пра мой тэ ле фон най лі ніі «Пад трым ка на-
сель ніц тва праз сіс тэ му дзяр жаў най ад рас най са цы яль най 
да па мо гі», якая ад бу дзец ца ў рэ дак цыі «Звяз ды» 20 лю та га. 
Тэ ле фа нуй це па ну ма ры (8-017) 287 18 66 з 11 да 12 га дзін. 
Па пя рэд нія пы тан ні мо жа це за да ваць па тэ ле фо не (8-017) 292 
21 03.

ЕГІ ПЕЦ КІЯ ІС ЛА МІС ТЫ ПА РА І ЛІ 
ТУ РЫС ТАМ ПА КІ НУЦЬ КРА І НУ

Егі пец кая іс ла місц кая гру поў ка «Ан сар Бейт аль-Мак дыс» па-
пя рэ дзі ла за меж ных ту рыс таў аб не па жа да нас ці іх зна хо джан ня 
на тэ ры то рыі кра і ны пас ля 20 лю та га, па ве дам ляе Rеutеrs. Іс ла-
міс ты, якія пры зна лі ся ў ня даў нім пад ры ве аў то бу са з паўд нё ва -
 к арэй скі мі пі ліг ры ма мі ка ля із ра іль скай мя жы, па ра і лі за меж ні-
кам па кі нуць кра і ну, «па куль яшчэ не за над та поз на».

ЗША ЛЕ ТАМ 2014-га ПАЧ НУЦЬ 
АБ СТА ЛЁЎ ВАЦЬ ВА ЕН НЫЯ КА РАБ ЛІ 
ЛА ЗЕР НЫ МІ ГАР МА ТА МІ

Уз бро е ныя сі лы ЗША пач нуць аб ста лёў ваць свае ка раб лі 
ла зер ны мі гар ма та мі ле там 2014 го да. Пер шы ўзор гэ та га 
но ва га ві ду зброі з'я віц ца на дэ сант ным ка раб лі «По нсэ», які 
за раз зна хо дзіц ца ў Пер сід скім за лі ве. Ла зер ная зброя пры-
зна ча на для лік ві да цыі бес пі лот ні каў і быст ра ход ных ло дак. 
Акра мя ла зе ра, аме ры кан скія вай скоў цы так са ма пла ну юць 
вы пра ба ваць на ва дзе элект ра маг ніт ную гар ма ту. Яна стра-
ляе сна ра да мі, якія раз ві ва юць хут касць у шэсць-сем ра зоў 
вы шэй шую за хут касць гу ку. Та кі від зброі, як ад зна чае АР, 
здоль ны на нес ці сур' ёз ны ўрон ка раб лю пра ціў ні ка. Што ты-
чыц ца ла зер най зброі, то яе пе ра ва гі за клю ча юц ца ў тым, што 
кі ра ваць та кі мі гар ма та мі мо жа ўся го адзін ча ла век. Да та го 
ж кошт экс плу а та цыі ла зер най зброі на шмат ні жэй шы за ца ну 

вы ка ры стан ня тра ды цый ных 
ві даў уз бра ен няў. На прык-
лад, за пуск ад ной ра ке ты-
пе ра хват чы ка ацэнь ва ец ца 
пры клад на ў 1,4 млн до ла раў, 
у той час як стрэл з ла зер най 
гар ма ты абы дзец ца ўся го ў 
не каль кі до ла раў.

У КІ Е ВЕ АД НА ВІ ЛІ СЯ БЕС ПА РАД КІ
Ледзь ба кі ўкра ін ска га 

па лі тыч на га кан флік ту здо-
ле лі, як зда ва ла ся, ства рыць 
асно ву для вя дзен ня да лей-
шых мір ных пе ра моў аб вы-
ха дзе з кры зі су (узяць ха ця 
б аб ве шча ную ам ніс тыю), як 
сі ту а цыя ў цэнт ры Кі е ва зноў 
аб васт ры ла ся. Усё па ча ло ся з 
мір на га, як па ве дам ля ла ся, мар шу ак ты віс таў Май да на ў бок ўра да ва га 
квар та ла. На па ды хо дзе да ву лі цы Гру шэў ска га сі ту а цыя змя ні ла ся. Пра-
тэс тоў цы па ды шлі да пар ла мен та з бо ку Кра пас но га за вул ка і ву лі цы Шаў-
ка віч най і па ча лі раз бі раць брук. Так са ма па ве дам ля ец ца, што ак ты віс ты 
пад па лі лі два гру за выя аў та ма бі лі «Ка мАЗ», якія бла кі ра ва лі пра ез ную 
част ку. Мі тын гоў цы па ча лі за пус каць «фа е ры» і кі даць ка мя ні і пе тар ды 
ў бок су пра цоў ні каў мі лі цыі. Згод на з па ве дам лен ням ін шых агенц тваў, 
ак ты віс ты, апроч ін ша га, за кід ва лі мі лі цыю «как тэй ля мі Мо ла та ва». Ад-
на час на ак ты віс ты апа зі цыі ата ка ва лі кі еў скі офіс Пар тыі рэ гі ё наў. Як 
па ве дам ляе УНІ АН, ка ля 200 мі тын гоў цаў штур ма ва лі офіс, раз ме шча ны 
на ву лі цы Ліп скай. Ак ты віс ты за кід ва лі бу ды нак «как тэй ля мі Мо ла та ва», 
раз бі лі шкло ў вок нах і не каль кі ма шын, пры пар ка ва ных по бач. У ад каз 
на та кія дзе ян ні ў пра тэс тоў цаў па ля це лі шу ма выя гра на ты. Сі ла ві кі, па 
не ка то рых звест ках, так са ма вы ка рыс та лі гу мо выя ку лі.

«Бай цы ўнут ра ных вой скаў атры ма лі ця лес ныя па шко джан ні, ка лі 
ак ты віс ты так зва на га Еў ра май да на не за кон на за ва ло да лі ад ным з 
гру за вых аў та ма бі ляў і па ча лі ру хац ца ў бок Вяр хоў най Ра ды», — па-
ве дам ляе прэс-служ бы МУС. Па звест ках мі лі цыі, ся род су пра цоў ні каў 
пра ва па рад ку ў дру гой па ло ве дня бы ло ўжо ся мё ра па цяр пе лых.

У той жа час ка ля бу дын ка Вяр хоў най Ра ды пра хо дзіў мі тынг Пар-
тыі рэ гі ё наў, на якім гу ча лі за клі кі «спы ніць на цы я на лізм і фа шызм» і 
«пад тры маць Вік та ра Яну ко ві ча». Са сцэ ны праў лад на га мі тын гу бы ло 
аб ве шча на аб ма бі лі за цыі. Вя ду чы за клі каў муж чын, здоль ных ака-
заць су пра ціў лен не, пе ра мяс ціц ца на ле вы фланг, «каб пад тры маць 
пры сут ных там сал дат» унут ра ных вой скаў.

ЛЕЛЬЧЫЦКІ «КАЎБОЙ»ЛЕЛЬЧЫЦКІ «КАЎБОЙ»

Вось ужо на пра ця гу ся мі га доў 
за пар на пад вя дзен не вы ні каў збі-
ра юц ца леп шыя прад стаў ні кі ай-
чын най жур на ліс ты кі — усе тыя, хто 
сва ёй што дзён най пра цай да мог ся 
пе ра мо гі ў прэ стыж ным рэс пуб лі-
кан скім кон кур се. Кон кур се, які 
пра па ган дуе не па хіс ныя тра ды цыі 
на ша га на ро да: лю боў да Ра дзі мы, 
га тоў насць і ўмен не яе аба ра няць.

— Сён ня мы ма ем пра ва ка заць 
аб вы со кай эфек тыў нас ці і вы ні ко-
вас ці су пра цоў ніц тва Уз бро е ных 
Сіл і срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
ў пы тан нях ва ен на га бу даў ніц тва і 
ва ен на-па тры я тыч на га вы ха ван ня, 
— за зна чыў мі ністр аба ро ны Бе-
ла ру сі ге не рал-лей тэ нант Юрый 
ЖА ДО БІН. — Больш за 3 ты ся чы 
пуб лі ка цый у дру ка ва ных СМІ, ка ля 
100 га дзін тэ ле- і ка ля 150 га дзін ра-
дыё вя шчан ня што год пры свя ча ец ца 

Уз бро е ным Сі лам, лю дзям, ад да ным 
спра ве аба рон ца Ай чы ны.

Пе ра мож цы бы лі вы зна ча ны ў 
17 твор чых на мі на цы ях, якія аха пі лі 
ўвесь спектр ін фар ма цый най дзей-
нас ці, усе су час ныя жан ры, фор мы 
і спо са бы асвят лен ня ва ен на-па-
тры я тыч най тэ ма ты кі.

— Сё ле та для ўдзе лу ў твор чым 
кон кур се бы лі па да дзе ны 73 за яў кі 
ад срод каў ма са вай ін фар ма цыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, што знач на больш, 
чым ле тась, — пад крэс ліў па моч нік 
мі ніст ра аба ро ны па ідэа ла гіч най 
ра бо це ва Уз бро е ных Сі лах — на-
чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
ідэа ла гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 
аба ро ны ге не рал-ма ёр Аляк сандр 
ГУ РА. — Пры чым жу ры ад зна чы ла 
не толь кі ўзрас та ю чую ак тыў насць 
рэ гі я наль ных СМІ, а і па шы рэн-
не геа гра фіі ўдзель ні каў кон кур су. 

Трэ ба ска заць і пра вы со кі пра фе-
сі я на лізм і ад каз насць жур на ліс таў 
у асвят лен ні ва ен на га бу даў ніц тва і 
ва ен на-па тры я тыч на га вы ха ван ня.

Па сло вах на мес ні ка мі ніст ра 
ін фар ма цыі Дзміт рыя ШАД КО, у 
ва ен на-па тры я тыч ным вы ха ван ні 
асаб лі вая ро ля на ле жыць срод кам 
ма са вай ін фар ма цыі. «Це шыць, што 

наш кон курс па пра ве за ва я ваў аў-
та ры тэт і па ва гу ў жур на лісц кім ася-
род ку. Па ста ян ны рост коль кас ці яго 
ўдзель ні каў свед чыць аб вы со кай 
гра мад скай знач нас ці Уз бро е ных Сіл 
і ці ка вас ці бе ла ру саў да пы тан няў 
іх функ цы я на ван ня і раз віц ця», — 
адзначыў намеснік міністра.

Ніка МАЙСКАЯ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і Мі ніс тэр ства аба ро ны «Плац дарм» Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да» і Мі ніс тэр ства аба ро ны «Плац дарм» 
пры зна ны леп шым спе цы яль ным пра ек там аб Уз бро е ных Сі лах кра і ны. пры зна ны леп шым спе цы яль ным пра ек там аб Уз бро е ных Сі лах кра і ны. 
Дып лом пер шай сту пе ні ўру чы лі вы дан ню пад час цы ры мо ніі ўзна га ро-Дып лом пер шай сту пе ні ўру чы лі вы дан ню пад час цы ры мо ніі ўзна га ро-
джан ня пе ра мож цаў што га до ва га твор ча га кон кур су на леп шае асвят-джан ня пе ра мож цаў што га до ва га твор ча га кон кур су на леп шае асвят-
лен не ў СМІ пы тан няў бу даў ніц тва і раз віц ця Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, лен не ў СМІ пы тан няў бу даў ніц тва і раз віц ця Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі, 
па тры я тыч на га вы ха ван ня на сель ніц тва.па тры я тыч на га вы ха ван ня на сель ніц тва.

«ПЛАЦ ДАРМ» — ЛЕП ШЫ ПРА ЕКТ «ПЛАЦ ДАРМ» — ЛЕП ШЫ ПРА ЕКТ 
АБ УЗ БРО Е НЫХ СІ ЛАХАБ УЗ БРО Е НЫХ СІ ЛАХ
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ІГРАЦЬ 
З ДЗЯРЖАВАЙ 

НЕДАПУШЧАЛЬНА
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра сце ра гае прад-
пры маль ні каў ад шан та жу ўла ды ў су вя зі са змя нен нем умоў 
іх ра бо ты. Аб гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за явіў на на ра дзе па 
пра ек це ўка за «Аб не ка то рых пы тан нях рэа лі за цыі та ва раў 
ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі і ін шы мі фі зіч ны мі асо-
ба мі», пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Не ка то рыя па лі ты кі ад прад пры маль ніц тва, хоць іх цяж ка на-
зваць па лі ты ка мі, якія прад стаў ля юць ін та рэ сы прад пры маль ні каў, 
спра бу юць шан та жы ра ваць ула ду, у тым лі ку Прэ зі дэн та. Вось ча го 
я не ра іў бы, дык ра біць та кія за явы ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 
па коль кі гэ та мо жа прос та праз бок вы лез ці. Мя не па ло хаць да рэм-
на. Май да на мы не да пус цім у на шай кра і не», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ўсё бу дзе цы ві лі за ва на, па коль кі 
прад пры маль ні кі — са мы пра грэ сіў ны слой гра мад ства, ары ен-
та ва ны на ўся ля кія рэ фор мы. «Та му, ка лі вы хо ча це жыць, як, 
да пус цім, на За ха дзе, мы вам пра да ста вім та кія ўмо вы. Ка лі вы 
хо ча це жыць, як на май да не, — пра бач це за гэ та ўпа мі нан не, я 
ні ў якім вы пад ку не ха чу ўмеш вац ца ва ўнут ра ныя спра вы Укра-
і ны, прос та доб рае па раў на нне, — гэ та не ў Бе ла ру сі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Я ве даю, вы лю дзі ня бед ныя і мо жа це за ка заць у жоў тай прэ се 
лю бы ар ты кул, але вам раю гэ та га не ра біць, та му што мож на атры-
маць ад ва рот ную сі ту а цыю. І га ні це ад ся бе ўся ля кіх там Шум чан каў, 
не то яшчэ ка гось ці, каб яны на ват бліз ка ка ля вас не ха дзі лі. У іх 
ня ма ні чо га з ва мі агуль на га і быць не мо жа, ім па трэб на ін шае», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ра шэн не бу дзе пры ня та 
зы хо дзя чы з вы га ды, па-пер шае, для спа жыў цоў, гэ та зна чыць бе-
ла рус ка га на ро да, па-дру гое, для бе ла рус кай дзяр жа вы, і па-трэ цяе, 
для прад пры маль ні каў. Кі раў нік дзяр жа вы пры знаў цяж кай іх пра цу. 
«Гэ та ж трэ ба ехаць у Маск ву, пе рад кімсь ці ста яць на ка ле нях, у 
сум ках сю ды вез ці та вар, да маў ляц ца там аб ней кіх скід ках, каб 
цэ ны бы лі пры маль ны мі, по тым і ў ма роз, і ў сцю жу, і ў га ра чы ню 
пра да ваць яго тут. Гэ та цяж кая ра бо та, тут я пе рад ва мі не ліс ліў лю, 
і, на пэў на, яна вас за да валь няе. Я не су праць. Але ўсё па він на быць 
цы ві лі за ва на», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што іг раць з дзяр жа вай, пра-
па ноў ва ю чы ад тэр мі на ваць пры няц це ра шэн няў, не да пу шчаль на. 
«Ні я кіх ча со вых па ла він ча тых ра шэн няў тут быць не па він на. Мы і 
так іх пры ня лі шмат», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што, перш чым пад пі саць указ, ха цеў бы 
ўба чыць глы бі ню пра цэ саў, што ад бы ва юц ца ў прад пры маль ніц-
кім ася род дзі. «Ка лі гэ та лю дзі, якія пе ра бі ва юц ца з ва ды на хлеб, 
ча го мы да іх чап ля ем ся?! Ка лі ж гэ тыя лю дзі су пер ба га ты мі ста лі 
і мо гуць чымсь ці пад тры маць дзяр жа ву, мы іх па про сім, каб яны, 
раз ба га цеў шы, стаў шы на но гі за кошт бе ла рус ка га на ро да і дзяр-
жа вы, па коль кі спа жыў ца мі з'яў ля юц ца яны, кры ху па дзя лі лі ся з 
дзяр жа вай», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Мне па трэб на не знеш няя ма ты ва цыя: вось Мыт ны са юз, да вай це 
на кі нем пят лю на шыю част цы бе ла рус ка га на ро да. Мне та кі Мыт ны 
са юз не па трэб ны, дзе мы бу дзем на кід ваць пет лі лю дзям, якія сён ня 
пра цу юць», — да даў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што раз мо ва ідзе аб 60 тыс. 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, якія зай ма юц ца ўво зам і рэа-
лі за цы яй та ва раў. Ён на га даў, што ў 2005 го дзе, су стра ка ю чы ся 
з прад пры маль ні ка мі на ад ным з рын каў у Мін ску, бы ла да сяг-
ну та да моў ле насць аб тым, як бу дуць пра ца ваць ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі, быў пры ня ты спе цы яль ны ўказ, які дзей ні чае 
да гэ тай па ры. У той жа час, па вод ле слоў Прэ зі дэн та, прад пры-
маль ні кам з-за знеш ніх аб ста він ста ла ні бы та не маг чы ма пра ца-
ваць у гэ тым фар ма це. Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
ха цеў бы ра за брац ца ў гэ тым пы тан ні, атры маць ад удзель ні каў 
на ра ды да стат ко ва ін фар ма цыі для та го, каб пры няць кан чат-
ко вае ра шэн не.

Амаль трыц цаць га доў Мі ха іл Аляк се е віч Ашар чук пра цуе апе ра-
та рам па штуч ным асе мя нен ні на ма лоч на та вар най фер ме ў вёс цы 
Дзяр жынск Лель чыц ка га ра ё на. Яго кло па там тут ство ра ны вы со ка-
пра дук цый ны ста так з больш як 550 ка роў, і ся рэд нія на доі ад іх — 
ка ля пя ці ты сяч літ раў ма ла ка. А гэ та адзін з най леп шых па каз чы каў 
у ра ё не.

— Па су мя шчаль ніц тве мне да во дзіц ца пра ца ваць яшчэ і ве тэ ры на рам. 
Та му кож ная ра гу ля — і на фер ме, і ў пры ват ным сек та ры — ве дае мя не, 
па знае, ах вот на ідзе да рук, да ец ца агле дзець, — ка жа Мі ха іл Аляк се е віч.

Жы вё ла га доў ля, да рэ чы, — гэ та ў яго ся мей нае: на фер ме пра ца ва ла 
ма ці, пра цу юць брат, сяст ра, а так са ма жон ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.

Спе цы яль ны ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
Ана толь Сла неў скі пе рад ае з алім пій скай ста лі цы

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў чле на на цы я-Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў чле на на цы я-
наль най ка ман ды Бе ла ру сі па фрыс тай ле Ан то на Куш ні ра з за ва я ван нем наль най ка ман ды Бе ла ру сі па фрыс тай ле Ан то на Куш ні ра з за ва я ван нем 

за ла то га ме да ля на Алім пій скіх гуль нях у Со чы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да-за ла то га ме да ля на Алім пій скіх гуль нях у Со чы. Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.мі лі ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Да ра гі Ан тон! Сён ня та бой упі са на но вая ста рон ка «Да ра гі Ан тон! Сён ня та бой упі са на но вая ста рон ка 
ў гіс то рыю су свет на га спор ту. Да гэ та га пос пе ху ты прый шоў ў гіс то рыю су свет на га спор ту. Да гэ та га пос пе ху ты прый шоў 
праз га ды цяж кіх трэ ні ро вак  і вы пра ба ван ні, якія вы па лі на праз га ды цяж кіх трэ ні ро вак  і вы пра ба ван ні, якія вы па лі на 

тваю до лю. Уся кра і на  з за мі ра ннем сэр ца пе ра жы ва ла за тваю до лю. Уся кра і на  з за мі ра ннем сэр ца пе ра жы ва ла за 
ця бе, і ты па да рыў нам свя та. Алім пій скія гуль ні ў Со чы ця бе, і ты па да рыў нам свя та. Алім пій скія гуль ні ў Со чы 

за пом няц ца са праўд ным  тры ум фам бе ла рус кай шко лы за пом няц ца са праўд ным  тры ум фам бе ла рус кай шко лы 
фрыс тай ла! Дзя куй за гэ та ўся му ка лек ты ву фрыс тай ла! Дзя куй за гэ та ўся му ка лек ты ву 

на цы я наль най ка ман ды! Жа даю моц на га зда роўя на цы я наль най ка ман ды! Жа даю моц на га зда роўя 
і да лей шых пос пе хаў», і да лей шых пос пе хаў», — — 

га во рыц ца ў він ша валь най га во рыц ца ў він ша валь най 
тэ ле гра ме кі раў ні ка дзяр жа вы.тэ ле гра ме кі раў ні ка дзяр жа вы.

На ста я цель мінск ага 
пра ва слаў на га пры хо ду 
хра ма-пом ні ка ў го нар 
Усіх Свя тых про та і е рэй 
Фё дар ПОЎ НЫ:

«Ду маю, што спарт-
сме ны ма юць для гра-
мад ства ка ла саль нае 
зна чэн не, асаб лі ва ў наш 
час, та му што гэ та ўва-
саб лен не на шай кра і ны, 
на ша га на ро да, на ша га 
гра мад ства. Хто б што 
ні ка заў, але гэ та заў сё ды 
твар кра і ны. Ка лі пад ні-
ма ец ца сцяг пад час уру-
чэн ня ўзна га ро ды — гэ-
та асаб лі вае па чуц цё, да 
яко га нель га пры вык нуць 
не толь кі спарт сме ну, 
але і на огул прад стаў ні-
кам кра і ны».

Дыплом І ступені атрымлівае вядучая пра-Дыплом І ступені атрымлівае вядучая пра-
екта «Плацдарм» спецыяльны карэспан-екта «Плацдарм» спецыяльны карэспан-
дэнт «Звязды» Вераніка КАНЮТА.дэнт «Звязды» Вераніка КАНЮТА.


