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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ўру чыў вы со кія дзярж уз на га ро ды 

за слу жа ным ра бот ні кам роз ных сфер
Прэ зі дэнт асаб лі ва ад зна чыў за слу гі бе ла рус кіх ву чо ных, па дзя-

ка ваў шы ім за ня спын ны ін тэ ле кту аль ны по шук і ўмен не зна хо дзіць 
ра шэн ні са мых скла да ных прак тыч ных за дач. У пры ват нас ці, вы со-
кіх дзяр жаў ных уз на га род уда сто е ны прад стаў ні кі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, кі раў ні кі яе струк тур ных пад раз дзя лен няў 
і ін сты ту таў за раз віц цё перс пек тыў ных іна ва цый ных на прам каў, 
та кіх як на на ма тэ ры я лы, бія тэх на ло гіі, но выя ме то ды кі ў ме ды цын-
скай сфе ры. Не за ста лі ся без ува гі і вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста-
но вы, раз ме шча ныя ў рэ гі ё нах кра і ны, у якіх ра зам з на ву чан нем 
сту дэн таў ак тыў на вя дзец ца на ву ко ва-да след чая ра бо та. «Пос пе хі 
бе ла рус кай на ву кі пры зна ны да лё ка за ме жа мі на шай кра і ны. Але 
га лоў нае: вы ні кі ад крыц цяў ву чо ных зна хо дзяць пры мя нен не ў 
са мых роз ных га лі нах ай чын най на род най гас па дар кі і пры но сяць 
рэ аль ную ка рысць Бе ла ру сі», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ўру чыў дзярж уз на га ро ды служ бо-
вым асо бам, якія ўдзель ні ча лі ў ар га ні за цыі і пра вя дзен ні ад на го 
з най больш знач ных ме ра пры ем стваў бя гу ча га го да — чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі ў Мін ску. Прэзідэнт пад крэс ліў, што ар га ні за цыя спа-
бор ніц тва та ко га маш та бу, якое на ша дзяр жа ва пра во дзі ла ўпер-
шы ню, за па тра ба ва ла зла джа най ра бо ты вель мі мно гіх лю дзей, 
за ня тых у са мых роз ных пра фе сій ных сфе рах. Бе ла русь змаг ла 
год на су стрэць удзель ні каў чэм пі я на ту і шмат лі кіх ба лель шчы каў, 
за бяс пе чыць іх бяс пе ку, кам форт і воль ны час.

У лі ку ўзна га ро джа ных на ўра чыс тай цы ры мо ніі пры сут ні ча лі і 
леп шыя прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і Ге не раль най 
пра ку ра ту ры. У іх ак ты ве пра ду хі лен не пра ва па ру шэн няў, за-
бес пя чэн не аса біс тай і ма ё мас най бяс пе кі гра ма дзян, а так са ма 
эка на міч най бяс пе кі Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў уклад ра бот ні каў БЕЛ ТА ў раз віц цё 
сфе ры ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ных па слуг, удас ка на лен не тэх-
ніч най ба зы, па шы рэн не парт нёр скіх су вя зяў з ін фар ма генц тва мі 
СНД і да лё ка га за меж жа.

Ся род уз на га ро джа ных так са ма дзея чы куль ту ры. «Дзя куй вам 
за слу жэн не мас тац тву, за тое, што до ры це нам ра дасць і пры га-
жосць, да но сі це да сва іх чы та чоў і гле да чоў ду хоў ныя каш тоў нас-
ці», — ска заў Прэ зі дэнт у іх ад рас.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні 
стар шы ню Мінск ага гар вы кан ка ма Мі ка лая Ла дуць ку. Ор дэ нам 
«За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны на чаль нік га лоў-
на га ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мінск ага гар вы кан ка ма ге не-
рал-ма ёр мі лі цыі Аляк сандр Бар су коў, пер шы на мес нік стар шы ні 
Дзяр жаў на га па гра ніч на га ка мі тэ та ге не рал-ма ёр Ігар Бут ке віч, 
на чаль нік упраў лен ня на гля ду і пра фі лак ты кі Мі ніс тэр ства па над-
звы чай ных сі ту а цы ях пал коў нік унут ра най служ бы Ула дзі мір Ра-
фаль скі. Ор дэ нам Па ша ны ад зна ча ны за слу гі стар шы ні аса цы я цыі 
«Фе дэ ра цыя ха кея Рэс пуб лі кі Бе ла русь» Яў ге на Вор сі на.

Прэ зі дэнт уз на га ро дзіў ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні Над звы чай на-
га і Паў на моц на га Па сла Бе ла ру сі ва Укра і не Ва лян ці на Вя ліч ку.

Ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме» ІІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны пер-
шы на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў — на чаль нік кры мі наль най 
мі лі цыі ге не рал-ма ёр мі лі цыі Ва лян цін Міх не віч і на чаль нік упраў-
лен ня ўнут ра ных спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма ге не рал-ма ёр 
мі лі цыі Ігар Яў се еў.

Ор дэ нам Па ша ны ад зна ча ны за слу гі пра фе са ра ка фед ры Ві-
цеб скай дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны Ся мё на Аб-
ра ма ва, ды рэк та ра Ін сты ту та фі зі ка-ар га ніч най хі міі НАН Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Біль дзю ке ві ча, ген ды рэк та ра Бе ла рус ка га тэ ле граф-
на га агенц тва Дзміт рыя Жу ка. Гэ тай жа ўзна га ро ды ўда сто е ны 
на чаль нік цэнт ра су вя зі і аў та ма ты за ва ных сіс тэм Бе ла рус ка га 
тэ ле граф на га агенц тва Са му іл Ры жэ віч, ды рэк тар прад пры ем ства 
«Ды зайн-сту дыя СЭНС» Ула дзі мір Тра фі мен ка і пер шы на мес-
нік стар шы ні Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 
Сяр гей Чы жык.

Га на ро вае зван не «На род ны ар тыст Бе ла ру сі» пры свое на ар тыст-
цы-ва ка ліст цы Го мель скай аб лас ной фі лар мо ніі Га лі не Паў ля нок.
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КОРАТКА

ЕС да пус ціў маг чы масць пе ра гля ду санк цый су праць Ра сіі
Санк цыі Еў ра са ю за су праць Ра сіі, якія па він ны ўсту піць у сі лу 12 ве рас ня, мо гуць быць пе ра гле джа ны 

або ад ме не ны. Пра гэ та агенц тву ІТАР-ТАСС па ве да мі ла дып ла ма тыч ная кры ні ца ў Бру се лі. «Ра шэн не 
га то ва. Но выя санк цыі ўсту пяць у сі лу 12 ве рас ня пас ля апуб лі ка ван ня ў афі цый ным ча со пі се ЕС», — за-
яві ла кры ні ца. Па вод ле яе інфармацыі, увя дзен не санк цый пра дэ ман струе адзін ства ЕС. У той жа час у 
за леж нас ці ад сі ту а цыі ва Укра і не яны мо гуць быць пе ра гле джа ны або ад ме не ны. Як па ве дам ля ла ра ней 
аме ры кан ская га зе та The Wall Street Journal, пад санк цыі мо гуць тра піць ра сій скія дзяр жаў ныя наф та выя 
кам па ніі «Газп рам наф та», «Транс наф та» і «Рас наф та».

Ка зах стан скіх па лі цэй скіх па кі нуць без жэз лаў
Ка зах стан скія па лі цэй скія, па чы на ю чы з 2017 го да, не бу дуць ка рыс тац ца жэз ла мі ў сва ёй пра цы. 
У ліс та па дзе мі ну ла га го да да рож ная па лі цыя ў Ка зах ста не бы ла ска са ва на. Бы лыя ін спек та ры 
Упраў лен ня да рож най па лі цыі ўвай шлі ў склад пад раз дзя лен няў ад мі ніст ра цый най па лі цыі. Та ды ж 
кі раў ніц тва МУС за яві ла, што на да лей бу дзе за ба ра няць па лі цэй скім спы няць аў та ма бі лі з да па мо гай 
жаз ла. Ка лі вы явіц ца па ру шэн не, уні вер саль ныя па лі цэй скія мо гуць спы няць толь кі ме та дам 
па тру ля ван ня. Пры гэ тым па лі цэй скія па він ны ўклю чыць ма яч кі і даць ка ман ду спы ніц ца. Ста яць на 
да ро зе з жаз лом ка тэ га рыч на за ба ро не на.

Мёд больш эфек тыў ны, чым ан ты бі ё ты кі?
Швед скія на ву коў цы ра за бра лі ся, чым ме на ві та мёд ка рыс ны для зда роўя 

і якія рэ чы вы за бяс печ ва юць яго бак тэ ры цыд ныя ўлас ці вас ці. Гэ та ўні каль ная 
гру па з 13 ма лоч на кіс лых бак тэ рый, якія трап ля юць у мёд з мя до ва га вал ля 
пчол. У ла ба ра тор ных умо вах гэ тыя бак тэ рыі бы лі вы пра ба ва ны на не каль-
кіх не бяс печ ных па та ген ных ар га ніз мах, ся род якіх ме ты цы лі на рэ зіс тэнт ны 
за ла ціс ты ста фі ла кок, сі нег ной ная па лач ка і ван ка мі ці на рэ зіс тэнт ны эн та-

ра кок. Усе гэ тыя мік ро бы бы лі зні шча ны дзя ку ю чы ак тыў ным злу чэн ням, 
якія вы дзя ля юц ца ма лоч на кіс лы мі бак тэ ры я мі. По тым на ву коў цы зма за лі 
све жым мё дам не за гой ныя ра ны не каль кіх ко ней. У вы ні ку ўсе яз вы вы-
ле чы лі ся. На дум ку да след чы каў, сак рэт эфек тыў нас ці мё ду — у шы ро кім 
дыя па зо не дзей ных рэ чы ваў. 13 ма лоч на кіс лых бак тэ рый здоль ныя пад-
бі раць па трэб ны «как тэйль» у за леж нас ці ад па гро зы. Ад нак у мё дзе, які 
пра да ец ца ў кра мах, жы вых бак тэ рый ня ма, што вель мі моц на аслаб ляе 
яго ан ты мік роб ныя ўлас ці вас ці.
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Пер шы ад кры ты чэм пі я нат 
Бе ла ру сі па па вет ра пла ван ні 
прой дзе ў мін скім пар ку ад па-
чын ку «Со неч ная да лі на» з 12 
па 14 ве рас ня.

Коль касць су мес ных бе-
ла рус ка-аме ры кан скіх кам-
па ній за два га ды па вя лі чы-
ла ся на 35,5 пра цэн та.

Больш як 3 тыс. пры быў-
шых з Укра і ны звяр ну лі ся па 
пад трым ку ў Бе ла рус кі Чыр-
во ны Крыж. На ака зан не да-
па мо гі зрас хо да ва на звыш 
Br200 млн.

Бе ла рус кі стра лок Юрый 
Шчар ба цэ віч за ва я ваў брон-
зу чэм пі я на ту све ту па ку ля-
вой страль бе на дыс тан цыі 
50 м ле жа чы і лі цэн зію на 
Алім пі я ду-2016. У ка манд-
ным за лі ку ў гэ тай на мі на-
цыі збор ная Бе ла ру сі за ня-
ла дру гое мес ца, ус ту піў шы 
пер шын ство кі тай скім спарт-
сме нам.

Жы хар Ба ра на ві чаў, які за-
снуў па між рэй ка мі, за стаў ся 
жы вы пас ля траў мі ра ван ня 
гру за вым цяг ні ком. З ды яг на-
зам «ам пу та цыя пра вай ступ ні 
і вост рае ал ка голь нае ап'я нен-
не» ён быў да стаў ле ны ў Ба ра-
на віц кую га рад скую баль ні цу.

Ула дзі мір ШЫЦЬ КО, 
на мес нік стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па бюд жэ це і фі нан сах:

«У Бе ла ру сі пла ну ец ца пра да-
ваць жыл лё ў лі зінг — та кая 
нор ма пра ду гле джа на ў пра ек це 
за ко на «Аб уня сен ні да паў нен-
няў і змя нен няў у Гра ма дзян скі 
ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь». 
Нор ма, якая змя шча ец ца ў гэ-
тым пра ек це за ко на, да зво ліць 
даць гра ма дзя нам кра і ны маг-
чы масць вы ка рыс тоў ваць ме-
ха нізм лі зін гу для на быц ця ма-
ё мас ці — на прык лад, жыл ля, 
аў та ма бі ляў, бы та вой тэх ні кі 
і гэ так да лей. Ра ней та кая па-
слу га бы ла да ступ ная толь кі 
фі зіч ным асо бам, якія ажыц-
цяў ля юць прад пры маль ніц кую 
дзей насць. Гэ тая маг чы масць 
да зво ліць мно гім вы ра шыць 
сваё ква тэр нае пы тан не. Так-
са ма ўка ра нен не лі зін гу для фі-
зіч ных асоб зні зіць на груз ку на 
бан каў скую сіс тэ му па крэ ды-
та ван ні эка но мі кі».

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Па ча ла ся пад піс ка на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал. 
За ста вай це ся з на мі — мы пі шам пра тое, што са праў ды важ на!
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Сяр гей СА ЗА НЧУК, стар шы ня 
СВК «Ла сіцк» Пін ска га ра ё на:

«Звяз ду» чы таю шмат га доў. І не толь-
кі та му, што гэ та на ша бе ла рус кая га зе та. 
Ужо даў но пры вык да ін тэ лі гент на га сты-
лю вы дан ня, да яе стры ма нас ці і ра зам 
з тым глы бі ні ў спра ве па да чы ма тэ ры я-
лаў. Не як за зір нуў да су се да — кі раў ні-
ка СВК «Пле шчы цы», і яму пры нес лі на 
стол све жы ну мар га зе ты. Аказ ва ец ца, і 
ён даў но вы піс вае. Дык вось ка ле га вы-
ка заў ці ка вую дум ку: зда ва ла ся б, усе 
га зе ты асвят ля юць ад ны і тыя ж па дзеі, 
пры вод зяць ад ны і тыя ж фак ты. Але ў 
«Звяз дзе» гэ та час та па да ец ца скрозь 

прыз му аў тар скай па зі цыі. Та му ў га зе-
це бы вае тое, што ў ін шых вы дан нях не 
пра чы та еш. І са праў ды, я за ўва жыў, што 
ў кож ным ну ма ры шу каю зна ё мых аў та-
раў, над ма тэ ры я ла мі якіх мож на па раз-
ва жаць. Ін шая спра ва, зга джац ца ці не 
зга джац ца з іх па зі цы яй.

Чы таю, вя до ма, пад бор кі па эка но-
мі цы, ма тэ ры я лы пра пе ра да выя гас па-
дар кі кра і ны, ці ка ва бы вае па гля дзець 
на во пыт ін шых, су па ста віць дум кі мэт-
раў-аг ра ры яў са сва і мі. Але най больш 
па да ба юц ца ма тэ ры я лы пра лю дзей, які-
мі ба га тая на ша глы бін ка. Доб ра, што 
«Звяз да» не за бы ва ец ца пра звы чай ных 
пра цаў ні коў-вяс коў цаў, якія сва і мі ру ка мі 
ства ра юць свой даб ра быт. Та кіх у нас, у 
са май глы бі ні Па лес ся, на мя жы з Укра і-
най, так са ма вель мі мно га.

А га зе це зы чу су стрэць 100-га до вы 
юбі лей і па спя хо ва пе рай сці ў но вае ста-
год дзе.

За пі са ла Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

СВАЯ ПА ЗІ ЦЫЯ 
І АЎ ТАР СКІ 

ПО ГЛЯД

На двор'еНа двор'е  ��

Цёп ла 
і без даж джоў

У вы хад ныя бу дзе на 3-5 
гра ду саў цяп лей за клі ма-
тыч ную нор му, па ве да мі ла 
рэ дак цыі спе цы я ліст Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра мет-
цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

У су бо ту і ня дзе лю бу дзе со неч-
на. Уна чы — плюс 7-14 гра ду саў, 
удзень — 19-24 цяп ла, а па поўд ні 
тэмпература паветра ста не да ся-
гаць на ват плюс 26 гра ду саў.

У пер шай па ло ве на ступ на га 
тыд ня ча ка ец ца ма ла воб лач нае 
без апад каў на двор'е, але ста не 
на не каль кі гра ду саў ха лад ней. 
Ра ні цай у ні зі нах маг чы мы ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы зні-
зіц ца да плюс 4-10 гра ду саў, на 
поўд ні — да 12 цяп ла. Удзень ча-
ка юц ца кам форт ныя 17-22 цяп-
ла, а па поўд ні Бе ла ру сі тэм пе-
ра ту ра па вет ра бу дзе да ся гаць 
плюс 24 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Рых ту ец ца за конРых ту ец ца за кон  ��

ЖЫЦ ЦЁ ВА 
ВАЖ НАЯ АД МО ВА
Рэ ва лю цый ныя ан ты нар ка тыч ныя за ха ды 

мо гуць быць пры ня ты да кан ца го да
Пра ект за ко на «Аб уня сен ні да паў нен няў і змя-
нен няў у не ка то рыя за ко ны Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па пы тан нях аба ра чэн ня нар ка тыч ных 
срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў, іх прэ кур со-
раў і ана ла гаў» быў уне се ны Са ве там Мі ніст-
раў у пар ла мент 1 лі пе ня 2013 го да (спа чат ку 
да ку мент меў ін шую наз ву). За ко на пра ект зна-
хо дзіц ца ў Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-
стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе цы, ад нак 
вяс ной гэ та га го да да ра бо ты над ім ак тыў-
на да лу чыў ся на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы Ва дзім 
ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ. Да рэ чы, ня даў на ме на ві та ён 
дак лад ваў кі раў ні ку на шай дзяр жа вы пра тое, 
як ідзе пад рых тоў ка да ку мен та. «Я жы ву пра-
ек там гэ та га за ко на», — па тлу ма чыў «Звяз-
дзе» пар ла мен та рый і алім пій скі пры зёр. Гэ та 
і ста ла на го дай для су стрэ чы і ін тэр в'ю 
на шай га зе це. 2

Свя та над Пры пяц цюСвя та над Пры пяц цю  ��

УБА ЧЫЦЬ 
ЦУ ДЫ ПА ЛЕС СЯ
Заўт ра аг ра га ра док Ляс ка ві чы 

Пет ры каў ска га ра ё на трэ ці раз бу дзе су стра каць 
фес ты валь эт на куль тур ных тра ды цый 

«По кліч Па лес ся»
А вось у фар ма це між на род на га свя та — 

упер шы ню. Та кім чы нам вы кон ва ец ца адзін з 
пунк таў Дзяр жаў най пра гра мы па раз віц ці Пры-
пяц ка га Па лес ся на 2010-2015 га ды. Ар га ні за-
та ры гран ды ёз на га свя та ста вяць пе рад са бой 
мэ ту не толь кі здзі віць усіх эт ніч най са ма быт-
нас цю і ўні каль нас цю рэ гі ё на, але і пры цяг нуць 
у гэ ты ку то чак Па лес ся ін вес та раў і ту рыс таў. 
Ге не раль ны ды рэк тар на цы я наль на га пар-
ку «Пры пяц кі» Сця пан БАМ БІ ЗА лі чыць, што 
па тэн цы ял гэ тых мяс цін вя лі кі, вель мі ці ка вы і 
не вы чар паль ны. Пры пяц кае Па лес се мае сэнс 
на вед ваць не толь кі пад час свя та, ка лі сю ды 
з'е дзец ца шмат на ро ду, але і та ды, ка лі ўзні кае 
жа дан не за стац ца адзін на адзін з уні каль-
най пры ро дай і ад па чыць ду шой. 2

Долар ЗША    10490,00
Еўра 13550,00
Рас. руб. 280,50
Укр. грыўня 809,93

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.09.2014 г. 
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53% шат ланд цаў вы сту пі лі 
су праць ад дзя лен ня 
ад Вя лі ка бры та ніі

Прэ са пра цяг вае пуб лі ка ваць су пя рэч лі-
выя звест кі апы тан няў жы ха роў Шат лан дыі 
з на го ды лё су іх кра і ны — апош няе да сле да-
ван не свед чыць аб тым, што за ад дзя лен не 
ад Вя лі ка бры та ніі на рэ фе рэн ду ме 18 ве рас-
ня га то выя га ла са ваць менш лю дзей, чым 
за за ха ван не кра і ны ў скла дзе Злу ча на га 
Ка ра леў ства. Па вод ле апы тан ня, пра ве дзе-
на га агенц твам Survatіon з ве ча ра мі ну лай 
пят ні цы да ра ні цы аў то рка, 53% рэ спан дэн-
таў збі ра юц ца пра га ла са ваць за за ха ван не 
ця пе раш ня га ста ту су Шат лан дыі, 47% пла-
ну юць пад тры маць ідэю не за леж нас ці кра-
і ны. Ра ней па ве дам ля ла ся, што апы тан не, 
пра ве дзе нае 7 ве рас ня служ бай YouGov, 
вы свет лі ла, што больш за 51% шат ланд цаў 
вы сту па юць за ад дзя лен не кра і ны ад Вя лі-
ка бры та ніі. Но вае апы тан не па каз вае, што 
вы нік рэ фе рэн ду му па-ра ней ша му не вя до-
мы, і ўсё мо жа змя ніц ца ў апош ні мо мант.

Ле са га да валь нік у Пет ры каў скім ляс га се быў ство ра ны ўся го два 

га ды та му, але яго зя лё ныя пры го жыя «вы ха ван цы» вя до мыя ўжо 

на ват за ме жа мі кра і ны. На пло шчы 5,7 га тут вы рош чва юць 52 ві ды 

са джан цаў, ся род якіх і дуб звы чай ны, і клён, і са сна, і каш тан, і лі-

па, і туя, і на ват эк за тыч ны кі па ры са вік, улік яко га вя дуць сту дэнт ка 

5-га кур са Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны, 

бу ду чы спе цы я ліст ляс ной гас па дар кі Але на ДЗЯХ ЦЯР і ле са вод 

га да валь ні ка Але на БАМ БІ ЗА.

КА ЛІ ДРЭ ВЫ КА ЛІ ДРЭ ВЫ 
БЫ ЛІ СА ДЖАН ЦА МІБЫ ЛІ СА ДЖАН ЦА МІ

Прэзідэнт уручае ўзнагароду кіраўніку БЕЛТА Дзмітрыю ЖУКУ.


