
Дбай на вы ка рыс тоў ваць 
кож ны ўчас так 
сель ска гас па дар чай зям лі 
за па тра ба ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка
пад час ра бо чай па езд кі ў Мін скую воб ласць 

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра, кі раў нік 
дзяр жа вы на ве даў у Мін скім ра ё не ААТ «Гас тэ лаў скае». 
Прэ зі дэн ту рас ка за лі аб хо дзе ўбор кі збож жа вых у кра і не 
і за бес пя чэн ні хар чо вым збож жам пе ра пра цоў чых прад-
пры ем стваў рэс пуб лі кі. У час ра бо чай па езд кі раз мо ва так-
са ма іш ла аб за бес пя чэн ні бе ла рус кіх аг ра ры яў су час най 
тэх ні кай. Прэ зі дэн ту прад ста ві лі па раў наль ныя тэх ніч ныя 
ха рак та рыс ты кі кам бай наў ай чын най і за меж най вы твор-
час ці, да ла жы лі аб вы ні ках вы пра ба ван няў но вай ма дэ лі 
збож жа ўбо рач на га кам бай на, пры зна ча на га для ўбор кі 
па лёў з вы со кай ура джай нас цю.

Ра бот ні каў на шай сель ска гас па дар чай га лі ны не аб ход на пры-
ву чаць пра ца ваць на са мым вы со кім уз роў ні, ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ў раз мо ве са спе цы я ліс та мі. «Трэ ба зяр нят кі леп ша га, 
пе ра да во га пры во зіць у Бе ла русь і пры ву чаць на шых ся лян і са мім 
пры вы каць пра ца ваць на са мым вы со кім уз роў ні», — пад крэс ліў 
бе ла рус кі лі дар.

Як да ла жы лі Прэ зі дэн ту, та кое да ра гое аб ста ля ван не не ўсю ды 
мэ та згод на вы ка рыс тоў ваць, па коль кі яно мо жа аку піц ца толь кі ў 
пе ра да вых гас па дар ках. Ка лі гэ та пры но сіць больш гро шай, то на 
гэ та трэ ба ары ен та вац ца, — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Але 
ра біць гэ та трэ ба аку рат на — там, дзе га то выя гас па дар ка, зем лі, 
ёсць доб рая жы вё ла».

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў да на ступ най убо рач най кам па ніі да-
вес ці якасць вы раб ле ных у Бе ла ру сі кам бай наў да ўзроў ню леп-
шых за меж ных ана ла гаў. «Кам бай ны, — ска заў Прэ зі дэнт, — да 
на ступ най убор кі па він ны быць не гор шыя за ня мец кія і аме-
ры кан скія». Ён ак цэн та ваў ува гу на якас ці тэх ні кі: «Пе ра дай це 
кож на му май стру і ра бо ча му — за якасць бу дзем вель мі стро га 
па тра ба ваць. Кан ку рэн цыя кож ны год уз мац ня ец ца».

Яшчэ адзін важ ны ас пект — не аб ход насць па вы шэн ня ла ка-
лі за цыі ў вы твор час ці тэх ні кі. «Ва зіць сю ды ім парт ныя дэ та лі, 
збі раць кам бай ны і хва ліц ца по тым — нам гэ та га не трэ ба. Мы 
са мі па він ны гэ та вы раб ляць, і гэ та ва ша за да ча», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што гэ тай во сен ню мае на мер 
больш пад ра бяз на азна ё міц ца з сі ту а цы яй на «Гом сель ма шы».

У хо дзе ра бо чай па езд кі Прэ зі дэн ту бы лі прад стаў ле ны па-
раў наль ныя тэх ніч ныя ха рак та рыс ты кі збож жа ўбо рач ных кам-
бай наў ай чын най і за меж най вы твор час ці, а так са ма рас пра-
ца ва ныя «Гом сель ма шам» на він кі. Па вод ле слоў ген ды рэк та ра 
прад пры ем ства Аляк санд ра Кам ко, у мі ну лым го дзе бы лі рас-
пра ца ва ны, вы раб ле ны і пра ве дзе ны пры ёмач ныя вы пра ба ван ні 
трох но вых узо раў збож жа ўбо рач ных кам бай наў: адзін ма лой 
пра дук цый нас ці — 5 кг/сек — і два з па вы ша най пра дук цый нас-
цю 14 кг/сек і 16 кг/сек. У но вай тэх ні кі быльш вы со кі ўзро вень 
ла ка лі за цыі.

Пад час па пя рэд няй па езд кі кі раў ні ка дзяр жа вы ў Мін скі ра ён і 
азна ям лен ня з хо дам убо рач най кам па ніі бы ло да ру ча на ў перс-
пек ты ве за бяс пе чыць аг ра ры яў су час най ай чын най тэх ні кай, 
здоль най эфек тыў на пра ца ваць на па лях з вы со кай ура джай-
нас цю. Ра бо та та ко га бе ла рус ка га кам бай на, які па куль іс нуе 
толь кі ў ад ным эк зэмп ля ры, на гэ ты раз бы ла пра дэ ман стра ва на 
Прэ зі дэн ту на ўбор цы по ля з азі май пша ні цай, дзе ўра джай насць 
да хо дзіць да 100 ц/га. Як ад зна чыў мі ністр сель скай гас па дар кі 
Ле а нід За яц, гэ та су час ная ма шы на па раў наль ная з за меж ны мі 
ана ла га мі, але ў 2,6 ра за тан ней шая, на прык лад, за ня мец кія 
кам бай ны. Ра зам з тым ён кан ста та ваў, што яшчэ ёсць не ка то-
рыя тэх ніч ныя не да пра цоў кі, якія вы яў ле ны ў пра цэ се 
до след най экс плу а та цыі.
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Тры воб лас ці Бе ла ру сі на 
1 жніў ня пе ра адо ле лі міль-
ён ны ру беж на ма ло ту збож-
жа — да Мін скай да лу чы лі ся 
так са ма Брэсц кая і Гро дзен-
ская.

МНС Бе ла ру сі і Дзяр ж-
аў та інс пек цыя УУС Мі набл-
вы кан ка ма рэ ка мен ду юць 
аў та ма бі ліс там ад мо віц ца 
ад да лё кіх па ез дак на аў-
та ма бі лі ў вы хад ныя з-за 
ана маль най га ра чы ні.

Сет ка плат ных аў та ма-
гіст ра ляў у Бе ла ру сі па вя-
лі ча на з уча раш ня га дня на 
256 км.

У 2014–2017 га дах у 
Бе ла ру сі ўста но вяць 160–
170 тыс. пла цеж ных тэр мі-
на лаў. Рас пла ціц ца карт кай 
мож на бу дзе ў аў та ма бі лях 
так сі, на ўсіх СТА, ар га ні за-
цы ях, што аказ ва юць фіз-
куль тур на-азда раў лен чыя і 
спар тыў на-ма са выя па слу-
гі, у са на то ры ях, ба зах ад-
па чын ку, аг ра ся дзі бах.

У Грод не па іні цы я ты ве 
мяс цо ва га Са ве та дэ пу та таў 
ма юць на мер вы браць гімн, 
які на мно гія га ды ста не ад-
ным з сім ва лаў го ра да над 
Нё ма нам. Пры няць удзел у 
ства рэн ні гім на пра па на ва лі 
ўсім ах вот ным.
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Паехаць...
услед

за працай

Рэ ха Пер шай су свет най Рэ ха Пер шай су свет най   ��

КІ ТАЙ РАС ПРА ЦОЎ ВАЕ РА КЕ ТУ,
ЗДОЛЬ НУЮ СУ ПРАЦЬ СТА ЯЦЬ ПРА ЗША 

Кі тай скія спе цы я ліс ты пра цу юць над но вай між кан ты нен таль най ба-
ліс тыч най ра ке тай «Дун фэн-41» (DF-41), якая бу дзе аб ста ля ва на га лаў-
ной част кай, што раз дзя ля ец ца, па ве дам ляе кі тай ская пар тый ная га зе та 
Huаnqіu. Як за яві ла га зе це кры ні ца ў кі тай скім ва ен ным ве дам стве, ва 
ўмо вах ума ца ван ня су праць ра кет на га па тэн цы я лу ЗША рас пра цоў ка ядзер-

ных срод каў да стаў кі трэ ця га па ка лен ня з не каль кі мі бо е га лоў ка мі ін ды ві ду аль на га на вя дзен ня 
з'яў ля ец ца асноў най за да чай. У ар ты ку ле пад крэс лі ва ец ца, што ўма ца ван не Кі та ем ра кет на га 
па тэн цы я лу — вы му ша ная ме ра ў ад каз на раз горт ван не Злу ча ны мі Шта та мі гла баль най сіс тэ мы 
про ці ра кет най аба ро ны.

МАЛ ДО ВА ПА ЧА ЛА ВЫ ДА ЧУ ЭЛЕКТ РОН НЫХ ВІЗ 
Мал до ва з 1 жніў ня за пус ці ла па слу гу «элект рон ная ві за» (е-Vіsа), якая да зво ліць афарм ляць 

ка рот ка тэр мі но вую ві зу для ўез ду ў кра і ну ў рэ жы ме ан лайн дзя ку ю чы ўра да ва му пар та лу еvіsа.
gоv.md. Як па ве да мі ла Мі ніс тэр ства за меж ных спраў і еў ра пей скай ін тэ гра цыі Мал до вы, элект рон-
ная ві за з'яў ля ец ца эк ві ва лен там тра ды цый най ві зы і ўяў ляе пісь мо вы да звол, які дае за меж на му 
гра ма дзя ні ну пра ва на ўезд на тэ ры то рыю Мал до вы праз лю бы пункт пе ра ся чэн ня мя жы. Для 
атры ман ня элект рон най ві зы трэ ба за поў ніць за яву ў элект рон ным фар ма це, пры ма ца ваў шы да 
яе па кет не аб ход ных да ку мен таў.

ІН ТЭР ПАЛ НЕ ЗНАЙ ШОЎ ПАД СТАЎ ДЛЯ ВЫ ШУ КУ ЯНУ КО ВІ ЧА 
Ін тэр пал не знай шоў да стат ко вых до ка заў та го, што бы ло га прэ зі дэн та Укра і ны 

Вік та ра Яну ко ві ча пе ра сле ду юць на ра дзі ме ў су вя зі з кры мі наль ны мі зла чын ства-
мі, а не па па лі тыч ных ма ты вах. Та му яго проз ві шча да гэ та га ча су не ўне се на ў 
ба зу між на род на га вы шу ку, па ве да міў у ін тэр в'ю Dеutsсhе Wеllе ды рэк тар укра-

ін ска га бю ро Ін тэр пала Ва сіль Ня во ля. «Ві на 
Яну ко ві ча мо жа быць да ка за на толь кі пас ля 
та го, як спра ва прой дзе праз суд», — пад крэс-
ліў ён. Та ко га ж по гля ду пры трым лі ва ец ца пер шы на мес нік кі раў-
ні ка ка мі тэ та па пы тан нях ба раць бы са зла чын нас цю і ка руп цы яй 
Вяр хоў най Ра ды Ге надзь Мас каль. Укра і на пад рых та ва ла да ку мен-
ты для эк стра ды цыі Яну ко ві ча і звяр ну ла ся ў Ін тэр пал з прось бай 
аб' явіць яго ў між на род ны вы шук яшчэ ў са ка ві ку 2014 го да.

ISSN 1990 - 763X

АД ПРА ЦА ГО ЛІ КА 
ДА АЛ КА ГО ЛІ КА 

АДЗІН КРОК?
Пад ал ка голь най за леж нас-

цю ма ец ца на ўва зе што дзён-
нае ўжы ван не спірт ных на по яў, 
а так са ма пра цяг лыя за поі, вый-
сці з якіх вель мі скла да на. Гэ тая 
су вязь бы ла вы яў ле на пад час 
ня даў на пра ве дзе на га да сле-
да ван ня. Удзель ні кі апы тан ня 
ад зна ча лі, што лі чаць ал ка голь 
адзі най маг чы мас цю зняць стрэс 
і рас сла біц ца пас ля цяж ка га пра-
цоў на га дня. Пра ца го лі кі ўжы ва-
юць ал ка голь ныя на поі час цей, 
чым лю дзі, якія не на да юць пра-
цы за над та шмат ча су. У су вя зі 
з гэ тым ры зы ка раз віц ця ал ка-
га ліз му ў пра ца го лі каў уз рас тае. 
У лю дзей, якія пра цу юць больш 
за пяць дзя сят га дзін у ты дзень, 
ры зы ка ал ка га ліз му па вы ша ец-
ца ў 3,3 ра за. У бес пра цоў ных 
лю дзей і хат ніх гас па дынь ве ра-
год насць уз нік нен ня за леж нас ці 
мі ні маль ная. Ка лі ж ча ла век пра-
цуе па 30–40 га дзін у ты дзень, 
шанц стаць за леж ным па вя ліч-
ва ец ца ў 1,5 ра за. Ад нак ка ля 
ад ной пя тай усіх пен сі я не раў рэ-
гу ляр на вы пі ва юць звыш нор мы, 
ка жуць на ву коў цы. Пры чы ны та-
му — адзі но та або ну да.

— Што зна чыць «куль тур ны 
брэнд» у на шай кра і не? Ці трэ ба 
гэ тыя брэн ды ства раць?

— Як вя до ма, ад ным з брэн даў 
Бе ла ру сі з'яў ля ец ца слуц кі по яс, 
вы раб яко га, згод на з ад па вед най 
пра гра май, ужо па чаў ся. Хут ка яго 
ана ла гі і ко піі змо жа на быць кож ны. 
Доб ра вя до мыя як сім ва лы Бе ла ру сі 
Ня свіж скі і Мір скі за мкі. Плынь ту-
рыс таў да гэ тых аб' ек таў не змян ша-
ец ца; у дні чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
там па бы ва лі ты ся чы за меж ных гас-
цей. Куль тур ным брэн дам я на зваў 
бы наш На цы я наль ны ака дэ міч ны 
Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та, вя до мы 
ў све це, у якім ах вот на вы сту па юць 
су свет ныя «зор кі» і ў якім пра цу юць 
пры зна ныя май стры опер на га і ба-
лет на га мас тац тва.

Па няц це «куль тур ны брэнд» най-
больш ад па вя дае су час най эка на-
міч най ма дэ лі. Яно шмат мер нае, бо ў 
яго ўва хо дзяць гіс то ры ка-куль тур ныя 
аб' ек ты і па дзеі, пом ні кі куль ту ры, куль-
тур ныя з'я вы, інф ра струк ту ра, му зеі, 

біб лі я тэ кі і г. д. Бе ла русь — па тэн цый на 
«брэн да вая» кра і на з яе ўні каль ны мі са-
ма быт ны мі куль тур ны мі, пры род ны мі, 
гіс та рыч ны мі, ар хі тэк тур ны мі ба гац ця-
мі. За доў гія га ды куль тур на га раз віц ця 

дзяр жа вы бы лі сфар мі ра ва ныя так 
зва ныя «куль тур ныя брэн ды», дзя ку-
ю чы якім на ша кра і на ста ла вя до май 
на між на род най куль тур най арэ не.

У лі ку «куль тур ных брэн даў» мож-
на сме ла на зы ваць Між на род ны фес-
ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску», Бе ла рус кія дзяр жаў ныя 
ан самб лі «Пес ня ры» і «Ха рош кі», 
Дзяр жаў ны ан самбль тан ца Бе ла ру-
сі, На цы я наль ны ака дэ міч ны ар кестр 
сім фа ніч най і эст рад най му зы кі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, Між на род ны му-
зыч ны фес ты валь «За ла ты шля гер 
у Ма гі лё ве», Між на род ны тэ ат раль ны 
фес ты валь «Бе лая ве жа», фо рум тэ-
ат раль на га мас тац тва «Тэ Арт», Бе ла-
рус кі між на род ны фес ты валь тэ ат раў 
ля лек, кі на фес ты валь «Ліс та пад», 
На цы я наль ную біб лі я тэ ку Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь — і гэ та не поў ны пе ра лік. 
Гэ та аб' ек ты і з'я вы на цы я наль най 

куль ту ры кра і ны, якія свед чаць пра яе 
ад мет насць і ўзро вень су час на га раз-
віц ця, у тым лі ку ў мас тац кай 
сфе ры.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  �� «КОЖ НАЕ КУЛЬ ТУР НАЕ 
МЕ РА ПРЫ ЕМ СТВА З'ЯЎ ЛЯ ЕЦ ЦА

ДЛЯ МЯ НЕ АД КРЫЦ ЦЁМ!»
Ба рыс СВЯТ ЛОЎ:

Куль ту ра ёсць, та му што ёсць ча ла век. І 
на ват ка лі ча ла ве ка ўжо ня ма, яна мо жа 
свед чыць, што ён жыў — і не да рэм на, 
а па кі нуў пас ля ся бе спра вы, удас ка на-
ліў жыц цё сва іх на шчад каў. Яна ёсць 
ме на ві та та му, што ча ла ве ку ўлас ці вы 
ства раль ны па ча так. Куль ту ра. Куль ту-
ро ла гі пра яе ка жуць: «сі но нім жыц ця». І 
не здар ма ж: па тым, што па кі да лі пас ля 
ся бе асоб ныя лю дзі ці на ват цэ лыя цы-
ві лі за цыі мі ну ла га, мы мо жам мер ка ваць 
пра іх асэн са ва нае іс на ван не і спе ласць. 
Куль ту ра на ро даў і кра ін — свед чан не іх 
шля ху і раз віц ця, свед чан не іх пры сут-
нас ці ў све це. Гэ тыя свед чан ні мо гуць 
быць роз ныя — ці то асоб ныя ней кія з'я-
вы, на ват рэ чы, ад мет ныя аб ра ды, улас-
ці выя толь кі гэ та му на ро ду, аль бо тво ры 
мас та коў, лі та ра та раў, му зы каў, якія з 
яго па хо дзяць і ста лі вя до мы мі ў све це, 
вы явы пом ні каў, якіх ня ма больш ні дзе… 
Тое, па чым нас па зна юць. Тое, праз што 
мы мо жам ся бе па зі цы я на ваць. Пра тое, 
што ёсць куль ту ра су час най Бе ла ру сі ў 
све це, па якой нас мо гуць па зна ваць, якім 
чы нам яна раз ві ва ец ца на су час ным эта-
пе, мы раз ва жа ем з мі ніст рам куль ту ры 
Бе ла ру сі Ба ры сам СВЯТ ЛО ВЫМ.

Долар ЗША    10320,00
Еўра 13810,00
Рас. руб. 289,00
Укр. грыўня 837,32

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 02.08.2014 г. 
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Бя ліз на і адзен не, абу так і цац кі, школь ныя 
пры ла ды і та ва ры для не маў лят, а так са ма дзі ця чае 
хар ча ван не і кас ме ты ка — усё тое, што ра ней 
трэ ба бы ло шу каць у роз ных сек цы ях і на ват на 
роз ных па вер хах Цэнт раль на га ўні вер ма га Мін ска, 
ця пер зна хо дзіц ца ў ад ным комп лек се «Дзі ця чы 
свет». Ад крыў ся ён 1 жніў ня і стаў са мым вя лі кім 
і, пры нам сі, ад ным з са мых па пу ляр ных з 
ад дзе лаў ЦУМ «Мінск».

ДЗЕ ЦЯМ ДА 18-ці
У СТА ЛІЧ НЫМ ЦУ Ме АД КРЫЎ СЯ

СПЕ ЦЫ Я ЛІ ЗА ВА НЫ ГАНД ЛЁ ВЫ КОМП ЛЕКС

3

На 2,9%
па вя лі чы ла ся рэ аль ная за-
ра бот ная пла та ў кра і не за 
сту дзень—чэр вень 2014 го-
да ў па раў на нні з ана ла-
гіч ным пе ры я дам го да 
мі ну ла га, па ве да мі лі ў Мі -
ніс тэр стве пра цы і са цы-
яль най аба ро ны. На мі наль-
ная на лі ча ная ся рэд ня ме-
сяч ная за ра бот ная пла та 
ў сту дзе ні—чэр ве ні гэ та га 
го да ў па раў на нні з ад па-
вед ным пе ры я дам 2013-га 
па вя лі чы ла ся на 20,6% 
і скла ла Br5764,8 тыс., 
у тым лі ку ў чэр ве ні — 
Br6198,5 тыс., або $610,6. 
Ды фе рэн цы я цыя ў апла це 
пра цы ра бот ні каў па ві дах 
эка на міч най дзей нас ці за 
сту дзень—чэр вень скла ла 
4,6 ра за (дзей насць, звя за-
ная з вы лі чаль най тэх ні-
кай, — Br15443,3 тыс., пра-
да стаў лен не са цы яль ных 
па слуг — Br3223,9 тыс.), 
між рэ гі я наль ная — 1,53 ра-
за (Мінск — Br7692,3 тыс., 
Брэсц кая воб ласць — 
Br5013,8 тыс.).

НА ГО ДА
ЎСПОМ НІЦЬ І НА ПОМ НІЦЬ 

У МІН СКУ ЎША НА ВА ЛІ ПА МЯЦЬ ГЕ РО ЯЎ І АХ ВЯР
ПЕР ШАЙ СУ СВЕТ НАЙ ВАЙ НЫ 

Ста год дзе та му 
свет упер шы ню 

ска ла нуў ся ад 
ка та стро фы 

су свет на га маш та бу. 
У жніў ні 1914 го да 

прак тыч на ўсе 
вя ду чыя дзяр жа вы 

ака за лі ся ўцяг ну ты мі 
ў Пер шую су свет ную 

вай ну. Ба я выя 
дзе ян ні пра цяг ва лі ся 

1568 дзён і на чэй. 
По лы мя вай ны 

за кра ну ла і 
Бе ла русь. Пад час 

мі тын гу-рэ кві е му ка ля 
ме ма ры я ла ў го нар 

ге ро яў і ах вяр Пер шай 
су свет най вай ны 

мін ча не ўша на ва лі 
па мяць тых, хто 

за гі нуў у га ды 
ва ен на га 

лі ха лец ця.

СВЯ ТА
АД ВАЖ НЫХ 

Дзень дэ сант ні каў і сіл спе цы-
яль ных апе ра цый Уз бро е ных 
Сіл ад зна ча ец ца сён ня ў Бе-
ла ру сі. Як па ве да мі лі ў прэс-
служ бе Мі ніс тэр ства аба ро ны, 
свя точ ныя ме ра пры ем ствы 
прой дуць ва ўсіх злу чэн нях і 
во ін скіх час цях сіл спе цы яль-
ных апе ра цый кра і ны. 

Да рэ чы, гіс то рыя па вет ра на-
дэ сант ных вой скаў бя рэ свой па-
ча так з 2 жніў ня 1930 го да, ка лі 
на ву чэн нях Мас коў скай ва ен най 
акру гі пад Ва ро не жам бы ло вы-
кі ну та на па ра шу тах пад раз дзя-
лен не дэ сант ні каў з 12 ча ла век. 
Гэ ты экс пе ры мент як раз і да зво-
ліў вай ско вым на ву коў цам уба-
чыць перс пек ты ву пе ра ва гі па-
ра шут на-дэ сант ных час цей, іх 
ве лі зар ныя маг чы мас ці.

Не ацэн ны ўклад у Вя лі кую Пе-
ра мо гу ўнес лі во і ны-дэ сант ні кі і ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
За ба я выя за слу гі ўсім па вет ра-
на-дэ сант ным злу чэн ням бы ло 
пры свое на зван не гвар дзей скіх. 
А ты ся чы сал дат, сяр жан таў і 
афі цэ раў уз на га ро дзі лі ор дэ на мі 
і ме да ля мі, 296 дэ сант ні каў ста лі 
Ге ро я мі Са вец ка га Са ю за.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
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