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Што чакае 
п’яных 

кіроўцаў?

Чаму для вядомага 
кампазітара 

«не існуе 
натхнення»? 

ШТО Б ВЫ ЗРА БІ ЛІ З АД НЫМ МІЛЬ ЯР ДАМ РУБ ЛЁЎ 
ДЛЯ ПА ТРЭБ АЙ ЧЫН НАЙ КУЛЬ ТУ РЫ?

На двор'еНа двор'е  ��

ЗА ЛЬЕ ПАЎ СЮД НА, 
А ПО ТЫМ І ПА ХА ЛА ДАЕ...

У су бо ту тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць пад уплыў ат-
мас фер ных фран тоў, якія за ві та лі да нас з бо ку паўд нё ва г а 
за ха ду Еў ро пы. Та му ў мно гіх ра ё нах ча ка юц ца даж джы, 
а мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе плюс 
8—13 гра ду саў, па поўд ні Брэсц кай і Го мель скай аб лас цей 
— да 15 цяп ла, 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.

Праг на зу ец ца, што ў ня дзе лю да 
нас за ві тае больш ма гут ная зо на віль-
гот нас ці. У су вя зі з гэ тым уна чы мес ца-
мі, а ра ні цай і ўдзень амаль паў сюд на 
ча ка юц ца са праў ды моц ныя даж джы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так 
у ня дзе лю плюс 5—11 гра ду саў, па паў-
днё вым ус хо дзе — 12—14 цяп ла. У ноч на па ня дзе лак па ўсёй тэ ры-
то рыі кра і ны прой дуць апад кі, у Ві цеб скай воб лас ці мес ца мі даж джы 
моц ныя. Удзень не вя лі кія даж джы ча ка юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах. 
Ра ні цай і ўна чы дзе-ні дзе ту ман. Кры ху па свя жэе. У ноч на па ня дзе лак 
бу дзе 2—8 цяп ла, пры пра яс нен нях пад ма ро зіць да мі нус 2 гра ду саў. 
Удзень — плюс 3—9, а па Го мель скай воб лас ці да 11 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
аў то рак і се ра ду ат мас фер ны ціск бу дзе па вя ліч вац ца, та му не-
пра цяг лыя даж джы ча ка юц ца толь кі ў асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі. 
Мес ца мі праг на зу ец ца ту ман. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ад мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў. Удзень у аў то рак плюс 3—9, у се-
ра ду — 2—8 цяп ла, на поўд ні кра і ны — да плюс 10 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Кі но гля дзяць усе. Яно мо жа быць роз ным — зня-
тае ў роз ных жан рах, у роз ных аў тар скіх па ды хо-
дах, з роз ным по гля дам на свет, з лю боўю да яго 
і пы тан ня мі: а ку ды ён кро чыць?.. Кі но мож на лю-
біць па-роз на му: ка мусь ці яно да па ма гае пры ем на 
пра вес ці воль ны час, хтось ці за хап ляц ца лю бі мы-
мі ар тыс та мі, не ка га кра нае по гляд на рэ ча іс насць 
праз ка ме ру, ін шыя ра зам з аў та ра мі-рэ жы сё ра мі 
імк нуц ца зра зу мець праз кі но жыц цё і асэн са ваць 
сваё мес ца ў ім. Але кож ны зна хо дзіць у кі но неш-
та для ся бе. І шу кае сваё кі но.

Та му нам так да ра гі кі на фес ты валь, які ад бы ва ец ца 
кож ную во сень вось ужо 20 га доў. Мы шу ка ем у ім свае 
філь мы. І, мо жа быць, праз іх зна хо дзім ся бе. Сё ле та пра-
гра ма бы ла ба га тая на кі но, якое на строй ва ла на роз дум. 
Ме на ві та та му, што бы ло скі ра ва на на ча ла ве ка. На ча ла-
ве чае жыц цё ў роз ных пра явах: у дро бя зях што дзён нас ці, 
у ча ла ве чым су праць ста ян ні, у сі ту а цы ях, якія за клі ка лі 
да ма раль на га вы ба ру, якія на гад ва лі пра тое, якім па ві-
нен быць ча ла век, вар ты ка хан ня і па ва гі. У сі ту а цы ях, 
якія на гад ва лі пра тое, якім па ві нен быць ча ла век, каб 
звац ца ча ла ве кам, і ў час роз ных спа кус за ха ваць ся бе. 
Гэ ты фес ты валь ны ты дзень стаў цу доў ным зва ро там да 
по шу каў сэн су жыц ця. Інакш дзе ля ча го ства раць мас тац-
тва, ка лі не для та го, каб уз вя лі чыць ду шу ча ла ве ка, якой 
ўсё больш і больш ад маў ля юць у пра вах на іс на ван не, у 
ад роз нен не ад це ла. У Мін ску лю бяць кі но з ду шой. І не 
толь кі гле да чы. Ці то ў нас та кая ат мас фе ра, ці то лю дзі, 
якія жы вуць у ня прос тых умо вах, больш чул лі выя? Але ж 
на ват пад бор філь маў пра ца ваў на ду шу. І на ват між на-
род нае жу ры ме на ві та яе па ста ві ла на га лоў нае мес ца, 
ка лі мер ка ваць па вы ні ках фес ты ва лю, якія бы лі аб ве-
шча ны ўчо ра на ўра чыс тым за крыц ці.

Та кім чы нам, да вай це ад зна чым для ся бе тыя стуж кі, 
якія бы лі ад зна ча ны жу ры.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.
(Пра цяг тэмы на 6-й ста р.)

«Зо ла та «Ліс та па да» — «Іда» 
(рэж. Па вел Паў лі коў скі, Поль шча 
— Да нія). Пры су джае жу ры асноў-
на га кон кур су іг ра во га кі но, стар-
шы ня — Аляк сандр Зяль до віч.

«Се раб ро «Ліс та па да» ў на мі-
на цыі «Фільм як з'я ва мас тац тва» 
— «Іда» (рэж. Па вел Паў лі коў скі, 
Поль шча — Да нія). Пры су джае між-
на род нае жу ры кі на прэ сы, стар шы-
ня — Нэн сі Кон дзі. Гэ ты ж фільм 
атры маў прыз за апе ра тар скую 
ра бо ту.

«Брон за «Ліс та па да» (прыз 
гля дац кіх сім па тый) — «Па кру зе» 
(рэж. Срдан Га лу ба віч, Сер бія — 
Гер ма нія — Сла ве нія — Хар ва тыя 
— Фран цыя).

«За леп шую рэ жы су ру» 
ад зна ча ны фільм «До тык гра ху» 
(аўт. Цзя Чжан кэ»).

Прыз «За най леп шы фільм кон-
кур су іг ра во га кі но «Ма ла досць 
на мар шы» імя на род на га ар тыс та 
СССР кі на рэ жы сё ра В. Ту ра ва — «У 
роск ві це (Доў гія свет лыя дні)» (рэж. 
На на Эк ві мі таш ві лі і Сі мон Грос, Гру-
зія — Гер ма нія — Фран цыя).

Спе цы яль ны дып лом між на-
род на га жу ры кі на прэ сы «За 
дэ бют» — «Дзіў ная кот ка» (рэж. 
Ра мон Цур хер, Гер ма нія).

Прыз «За най леп шую жа но-
чую ро лю» — Лі ка Баб лу а ні і Ма-
ры ям Ба ке рыі за ро лі ў філь ме «У 
роск ві це».

Прыз «За най леп шую муж-
чын скую ро лю» — Фер нан да 
Ба сі ліа за ро лю ў філь ме «Ня мы» 
(рэж. Да ні эль Ве га і Ды е га Ве га, 
Пе ру — Фран цыя — Мек сі ка).

Прыз «За най леп шую жа но-
чую ро лю дру го га пла на» — Ага-
та Ку ле ша за ро лю ў філь ме «Іда» 
(рэж. Па вел Паў лі коў скі, Поль шча 
— Да нія).

Прыз «За най леп шую муж-
чын скую ро лю дру го га пла на» 
— Сяр гей Ма ка вец кі за ро лю ў 
філь ме «Веч нае вяр тан не» (рэж. 
Кі ра Му ра та ва, Укра і на).

Спе цы яль ны дып лом жу ры 
«За асаб лі вы по гляд» філь му 
«За ла тая клет ка» (рэж. Ды е га Ке-
ма да-Ды ес, Мек сі ка).

Спе цы яль ны дып лом жу ры 
«За дра ма тур гіч нае вы ра шэн-
не» філь му «Па кру зе» (рэж. 
Срдан Га лу ба віч, Сер бія — Гер-
ма нія — Сла ве нія — Хар ва тыя — 
Фран цыя).

Спе цы яль ны прыз Між дзяр-
жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі 
«Мір» «Мо ва кі но — мо ва ўза-
ем па ра зу мен ня» — «Му зы ка 
ва ен ная» (рэж. Га лі на Ада мо віч, 
Бе ла русь).

Спе цы яль ны прыз ра дыё 
Unіstar «За іра ніч ны по гляд на рэ-
ча іс насць» — «Лю боў ны ганг стар» 
(рэж. Няй бо ша Слі яп цэ віч, Хар ва-
тыя — Гер ма нія — Ру мы нія).

НА КРЫЛО!НА КРЫЛО!

За ка нат вор часцьЗа ка нат вор часць  ��

КРЫ МІ НАЛЬ НЫ 
КО ДЭКС ЧА КА ЮЦЬ 

ПЕ РА МЕ НЫ
У Па ла це прад стаў ні коў да пер ша га чы-
тан ня рых ту ец ца за ко на пра ект, які мае 
на ўва зе знач ныя зме ны ў Кры мі наль-
ным, Кры мі наль на-пра цэ су аль ным, 
Кры мі наль на-вы ка наў чым ко дэк сах 
Бе ла ру сі. «За апош ні час та кія вя лі кія 
зме ны ад бу дуц ца ўпер шы ню, — рас-
ка за ла жур на ліс там стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па 
за ка на даў стве Люд мі ла МІ ХАЛЬ КО ВА. 
— Да ку мент змя шчае больш за 100 ар-
ты ку лаў. І гэ та не та му, што ко дэк сы не 
дас ка на лыя. А та му, што ра ней нель га бы ло пра ду гле дзець 
тэх на ло гіі і спо са бы, з да па мо гай якіх здзяйс ня юц ца су час-
ныя зла чын ствы; змя ні лі ся са мі зла чын ствы, і лю дзі, якія іх 
здзяйс ня юць. Гэ ты за ко на пра ект, да та го ж, раз лі ча ны і на 
перс пек ты ву. Нам важ на па чуць як ма га больш мер ка ван няў 
аб гэ тым да ку мен це».

Да су до вая да мо ва
Ад ной з га лоў ных на ва цый за ко на пра ек та з'яў ля ец ца маг чы масць 

за клю чэн ня да су до ва га да га во ра аб су пра цоў ніц тве з па да зро ным 
(аб ві на ва ча ным). Пры за клю чэн ні та ко га па гад нен ня аб ві на ва ча ны 
аба вяз ва ец ца са дзей ні чаць уста наў лен ню іс ці ны, вы кры ва нню са ў-
дзель ні каў і кам пен са ван ню на не се най шко ды. Пры вы ка нан ні гэ тых 
умоў га ран ту ец ца змян шэн не мак сі маль на га тэр мі ну па ка ран ня або 
пры мя нен не ін шых мер кры мі наль най ад каз нас ці. На прык лад, у 
вы пад ку гру па во га за бой ства да та го, хто за клю чыў са след ствам 
да су до вае па гад нен не, вы крыў усіх са ўдзель ні каў, пры знаў сваю ві ну 
і рас ка яў ся, нель га бу дзе пры мя няць смя рот нае па ка ран не 
аль бо па жыц цё вае па збаў лен не во лі.

Пётр ГРУШ НІК, пер шы 
на мес нік мі ніст ра пра цы і 
са цы яль най аба ро ны:

«Сі ту а цыя на рын ку пра цы 
на пра ця гу апош ніх га доў за-
ста ец ца ста біль най. Сё ле та 
яна ха рак та ры зу ец ца па ве лі-
чэн нем по пы ту на пра цоў ную 
сі лу (67,2 тыс. ва кан сій), зні-
жэн нем коль кас ці бес пра цоў-
ных, якія ста яць на ўлі ку, да 
20,9 тыс. ча ла век. Уз ро вень рэ-
гіст ру е ма га бес пра цоўя склаў 
0,5% пры праг на зу е мым да 
кан ца го да 1,5%. Ра зам з тым, 
на рын ку пра цы на зі ра ец ца шэ-
раг не га тыў ных тэн дэн цый. 
Гэ та па ве лі чэн не вы му ша най 
ня поў най за ня тас ці да 2,4% 
ад спі сач най коль кас ці ра бот-
ні каў. За хоў ва ец ца не ад па вед-
насць па між по пы там і пра-
па но вай ра бо чай сі лы: 80% ад 
агуль най коль кас ці за яў ле ных 
най маль ні ка мі ва кан сій — па 
ра бо чых пра фе сі ях. Асноў ныя 
праб ле мы рын ку пра цы скан-
цэнт ра ва ны не па срэд на на 
мік ра ўзроў ні, на кан крэт ных 
прад пры ем ствах».

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

ЕЎ РА ПРА ЦЯГ ВАЕ 
ПА ДЗЕН НЕ

Еў ра пей скі Цэнт ра банк пры няў 
на гэ тым тыд ні ра шэн не аб зні жэн-
ні стаў кі рэ фі нан са ван ня да 0,25% 
га да вых. Еў ра «пай шоў» уніз.

Як мы па ве дам ля лі ра ней, ін-
фля цыя ў еў ра зо не апош нім ча-
сам тры ма ец ца на вель мі ніз кім 
уз роў ні. Гэ та вы клі ка ла зні жэн не 
вар тас ці «еў ра пей ца». Змян шэн-
не стаў кі рэ фі нан са ван ня зні зі ла 
кошт ва лю ты яшчэ больш. Ад нак 
гэ та, хут чэй за ўсё, ча со вая з'я ва і 
еў ра яшчэ па ка жа сваю сі лу.

У Бе ла ру сі еў ра пей ская ва лю та 
так са ма па тан не ла — на 70 руб лёў 
(мі нус 0,6%) да 12400. До лар, у сваю 
чар гу, па да ра жэў — на 50 руб лёў 
(плюс 0,5%) да 9250. Да рэ чы, вар та 
ад зна чыць, што на зна чэн не кур су 
на цы я наль най ва лю ты ўплы вае і 
ўзро вень зо ла та ва лют ных рэ зер-
ваў. Па вы ні ках каст рыч ні ка яны ў 
вы зна чэн ні Спе цы яль на га стан дар-
ту рас паў сюдж ван ня звес так МВФ 
ска ра ці лі ся на 574,6 млн до ла раў 
ЗША і, па вод ле па пя рэд ніх пад лі каў, 
на 1 ліс та па да скла лі 6,8131 млрд 
до ла раў у эк ві ва лен це, па ве да мі ла 
ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад-
скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка. 
У на цы я наль ным вы зна чэн ні аб' ём 
зо ла та ва лют ных рэ зер ваў ска ра ціў-
ся на 559,3 млн до ла раў і на 1 ліс та-
па да склаў 7,4856 млрд. «Зні жэн не 
аб' ёму зо ла та ва лют ных рэ зер ваў у 
асноў ным аб умоў ле на па га шэн нем 
у поў ным аб' ёме знеш ніх і ўнут ра-
ных аба вя за цель стваў у за меж най 
ва лю це ўра да і На цы я наль на га бан-
ка, у тым лі ку пі ка вы мі вы пла та мі па 
крэ ды це «стэнд-бай» Між на род на га 
ва лют на га фон ду», — тлу ма чаць сі-
ту а цыю ў Нац бан ку.

Ра сій скі ру бель па тан неў на 2 гра-
шо выя адзін кі (мі нус 0,7%) да 284.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Алесь БЕ ЛЫ, гіс то рык, да след чык ста ра даў няй бе ла рус кай кух ні:
— Ка лі б я мог вы бі раць, дык па тра ціў бы іх на пад рых тоў ку і свят ка ван не 200-га до ва га 

юбі лею кам па зі та ра Ста ні сла ва Ма нюш кі, які бу дзем ад зна чаць у 2019 го дзе. На гэ тыя срод-
кі мож на бы ло б па ста віць яму год ны пом нік на су праць атэ ля «Еў ро па», дзе скан цэнт ра ва на 
най больш яго па мят ных мяс цін ці не ў цэ лым све це. Так са ма вар та б ар га ні за ваць пры стой-
ную экс па зі цыю, пры све ча ную Ма нюш ку (на прык лад, у ад ным з па ко яў До ма Вань ко ві чаў). 
І да фі нан са ваць па ста ноў ку ў Опер ным тэ ат ры «Страш на га Два ра». На са мрэч куль ту ра 
па тра буе на шмат боль шых укла дан няў, толь кі па чы наць трэ ба са школь на га і ся мей на га 
вы ха ван ня, каб сфар мі ра ваць па трэ бу ў ёй. Та ды шмат што лю дзі бу дуць фі нан са ваць са-
мі — і не толь кі як ме цэ на ты, але на ват прос та як за ці каў ле ныя спа жыў цы.
На тал ля КУ ЧЫН СКАЯ, член Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і на ву цы:

— Зра зу ме ла, што ўсе па трэ бы куль ту ры та кой су май не за да во ліць. Каб у мя не бы ло 
больш срод каў, я на кі ра ва ла б іх на тры спра вы. Па-пер шае, на па вы шэн не за роб каў ра-
бот ні кам гэ тай сфе ры — біб лі я тэ ка рам, ар тыс там, му зей ным су пра цоў ні кам. Па-дру гое, 
на рэа лі за цыю пра ек та «Му зей ны квар тал у Мін ску» па ідэі Ула дзі мі ра Пра кап цо ва, бо 
лі чу, што ства рэн не та ко га квар та ла маг ло б мець вя лі кае вы ха ваў чае зна чэн не. Па-трэ-
цяе, на кі ра ва ла б срод кі на ра монт і аздаб лен не До ма куль ту ры ў ма іх род ных Ашмя нах, 
на ўма ца ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы цэнт раль най ра ён най біб лі я тэ кі ў гэ тым жа 
го ра дзе. Ад нак для здзяйс нен ня гэ тых пла наў па трэб ны знач на боль шыя вы дат кі. Ка лі ж 
ад штур хоў вац ца ад пра па на ва на га міль яр да руб лёў, я рэа лі за ва ла б пра ект «Па да рож жа 
ў Вя лі кі тэ атр», за ку пі ла б на яго квіт кі ў Опер ным тэ ат ры на ба лет «Ві таўт» і па да ры ла б 
іх 4000 жы ха роў сва ёй Іў еў скай вы бар чай акру гі — да рос лым і дзе цям. Пас ля «Ві таў та» 
кож ны пры сут ны ад чу вае ся бе са праўд ным па тры ё там Бе ла ру сі. 
Па вел СА ПО ЦЬКА, стар шы ня Праў лен ня Мінск ага аб лас но га ад дзя лен ня 
Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры:

— Я вы дат ка ваў бы гэ тыя срод кі на за ха ван не аб' ек таў гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 
на шай кра і ны. Пра цу ю чы з ар га ні за цы я мі, якія са дзей ні ча юць ад наў лен ню та кіх пом ні каў, 
мне да вя ло ся ўба чыць, якая гэ та важ ная і вель мі цяж кая спра ва. Па ла цы Ада ма Хма ры ў 
Сём ка ве, Гу тэн-Чап скіх у Пры лу ках, кап лі ца Рэй та наў ка ля Гру шаў кі, шмат лі кія ва дзя ныя 
млы ны... А ка лі б та кіх міль яр даў у ма ім рас па ра джэн ні бы ло не каль кі, ці на ват не каль кі 
дзя сят каў, я ў пер шую чар гу на кі ра ваў бы іх на рэа лі за цыю Дзяр жаў най пра гра мы «За мкі 
Бе ла ру сі» на 2012 — 2018 га ды, на рэ кан струк цыю, рэ стаў ра цыю ці кан сер ва цыю тых 
жа Крэў ска га, На ва груд ска га, Люб чан ска га, зам ка Сан гу шак у Сма ля нах і ін шых. Я лі чу, 
што за ха ваць гэ тыя ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці — наш аба вя зак.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ЗША ПА ЗБАЎ ЛЕ НЫ ПРА ВА ГО ЛА СУ Ў ЮНЕС КА
ЗША па збаў ле ны пра ва го ла су ў Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый 

па пы тан нях аду ка цыі, на ву кі і куль ту ры (ЮНЕС КА) за не вы ка-
нан не тэр мі наў вы пла ты ўзно саў на ўтры ман не гэ тай ар га ні за-
цыі, пе ра да юць ін фар ма генц твы. ЗША спы ні лі ўзно сы ў бюд жэт 
ар га ні за цыі ў 2011 го дзе ў знак пра тэс ту су праць пры няц ця ў 
ЮНЕС КА Па лес ці ны. Па коль кі ўзно сы ЗША скла да лі $80 млн у 
год, або 22% бюд жэ ту ЮНЕС КА, ар га ні за цыя апы ну ла ся на мя жы 
кры зі су і пры ня ла ра шэн не аб ме жа ваць не ка то рыя пра гра мы, якія 

рэа лі зу юц ца па іні цы я ты ве ЗША.
Стра та пра ва го ла су азна чае, што з гэ та га ча су ЗША не змо гуць пры маць удзел у вы-

ра шэн ні най важ ней шых пы тан няў у рам ках ар га ні за цыі.

АЛІМ ПІЙ СКІ АГОНЬ УПЕР ШЫ НЮ 
ПА ТРА ПІЎ У КОС МАС

Пі ла ту е мы ка ра бель «Са юз ТМА-11М» да ста віў алім пій-
скі фа кел «Со чы-2014» на Між на род ную кас міч ную стан-
цыю. На бор це «Са ю за» на МКС пры быў ін тэр на цы я наль ны 
экі паж, у склад яко га ўва хо дзяць кас ма наўт «Рас кос ма са» 
Мі ха іл Цю рын, аст ра наўт НА СА Ры чард Маст ра кіа і аст ра-
наўт Япон ска га кас міч на га агенц тва Ка і чы Ва ка та. Ім трэ ба бу дзе па пра ца ваць на ар бі це 
больш за ча ты ры ме ся цы. На ра ке ту і эмб ле му экі па жа так са ма на не се на алім пій ская 
сім во лі ка.

НА ВЫ БА РАХ У ТА ДЖЫ КІ СТА НЕ 
ПЕ РА МА ГАЕ ДЗЕ Ю ЧЫ ПРЭ ЗІ ДЭНТ РАХ МОН

Дзе ю чы прэ зі дэнт Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мон, 
па вод ле па пя рэд ніх да ных, пе ра ма гае на вы ба рах кі-
раў ні ка дзяр жа вы з вы ні кам 83,6% ( 3 млн 23 тыс. 
га ла соў вы бар шчы каў). Яў ка вы бар шчы каў у дзень 
вы ба раў скла ла 86,6 %. Па сло вах прад стаў ні ка ЦВК, 
ас тат нія пяць кан ды да таў на бра лі менш чым па 5% 
га ла соў.

ДЭ ПРЭ СІЯ ПРЫ ЗНА НА 
АД НЫМ З СА МЫХ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫХ 
ЗА ХВОР ВАН НЯЎ

Дэ прэ сія — дру гая са мая рас-
паў сю джа ная пры чы на не дзея-
здоль нас ці ў све це пас ля бо ляў 
у спі не, уста на ві лі экс пер ты, якія 
па раў ноў ва лі да ныя больш чым 
200 хва роб і траў маў. Па вод ле 
іх слоў, дэ прэ сію не аб ход на рас-
цэнь ваць як «су свет ную праб ле-
му пер ша га па рад ку». На жаль, 
толь кі ня мно гія мо гуць атры маць 
да па мо гу спе цы я ліс та ў су вя зі з 
дэ прэ сі яй. Акра мя та го, уз дзе ян-
не дэ прэ сіі з пунк ту гле джан ня 
не дзея здоль нас ці ў рам ках уся-
го на сель ніц тва вель мі ад роз ні-
ва ец ца ў за леж нас ці ад кра і ны. 
На прык лад, па каз чы кі агуль най 
дэ прэ сіі са мыя вы со кія ў Аф га ні-
ста не, а са мыя ніз кія — у Япо ніі. 
Горш за ўсё сі ту а цыя ў кра і нах 
з ніз кім і ся рэд нім пры быт кам. 
Лепш — у кра і нах з вы со кім пры-
быт кам. Сімп то мы за хвор ван ня 
мо гуць быць хра ніч ны мі або ўзні-
ка юць пе ры я дыч на. Ча сам ча ла-
век губ ляе здоль насць спраў ляц-
ца з праб ле ма мі паў ся дзён на га 
жыц ця. А ў са май цяж кай фор ме 
дэ прэ сія мо жа пры вес ці да са ма-
губ ства.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў ААТ «Ба-
ры саў дрэў». Гэ та дру гi вi зiт кi раў нi ка дзяр жа вы на прад пры-
ем ства. 30 лiс та па да 2012 го да ўра ду, кан цэр ну «Бел лес-
па пе рап рам», Мiнск аму абл вы кан ка му i кi раў нiц тву гэ та га 
прад пры ем ства бы ла па стаў ле на за да ча да лiс та па да 2013 
го да за вяр шыць усе ра бо ты па ма дэр нi за цыi за во да. Як яна 
вы ра ша на сён ня, Аляк санд ра Лу ка шэн ку не за до во лi ла. Як 
вы нiк — шэ раг жорст кiх кад ра вых i дыс цып лi нар ных ра шэн-
няў.

Пры быў шы на прад пры ем ства, кi раў нiк дзяр жа вы ад ра зу ад хi лiў ся 
ад пад рых та ва на га марш ру ту на вед ван ня, вы явiў шы ў цэ хах i на вы-
твор чай тэ ры то рыi край нюю сту пень без гас па дар час цi. Ня гле дзя чы 
на абя цан нi, ра бо ты па ма дэр нi за цыi, час та не аб грун та ва на, бы лi 
за цяг ну ты i, ад па вед на, упус тую па тра ча ны дзяр жаў ныя срод кi. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка дэ та лё ва азна ё мiў ся са ста нам прад пры ем ства, 
на ве даў вы твор чыя па мяш кан нi i вы ка заў край нюю сту пень 
не за да во ле нас цi ўба ча ным. 

НЕ ПРА ВА ЛIЦЬ 
МА ДЭР НI ЗА ЦЫЮ ПРАЗ 
БЕЗГАС ПА ДАР ЧАСЦЬ
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Пры зы ХХ Мінск ага між на род на га 
кі на фес ты ва лю «Ліс та пад» да ста лі ся:

КІ НО ЯК ПО ШУК


