
Ужо тра ды цый на не 
менш як раз на год «Звяз-
да» пра во дзіць канcуль-
та цыі па зя мель ных пы-
тан нях і сфе ры не ру хо-
май ма ё мас ці з кі раў ні-
ка мі ор га наў кі ра ван ня 
вы шэй ша га ран гу. На 
гэ ты раз на «пра мую лі-
нію» да стар шы ні Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та па 
ма ё мас ці Анд рэя Га е ва 
да зва ні лwі ся ка ля двух 
дзя сят каў на шых чы та-
чоў. Анд рэй Ана толь е віч 
імк нуў ся зра зу ме ла ад-
ка заць на жыц цё выя пы-
тан ні (а ка мус ьці і неш та 

па ра іць) усіх на шых пад піс чы каў. Пра па ну ем ва шай ува зе 
са мыя ак ту аль ныя тэ мы гэ тай раз мо вы.

Учо ра ў ра сiй скай ста лi цы 
ад бы лi ся шмат га дзiн ныя 
пе ра га во ры прэ зi дэн таў 
Бе ла ру сi i Ра сii. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка i Ула дзi мiр Пу-
цiн аб мер ка ва лi са мае шы-
ро кае ко ла двух ба ко ва га 
су пра цоў нiц тва, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

«Мы вель мi доб ра ве да ем, 
ча го хо ча Ра сiя ад Бе ла ру сi. 
Упэў не ны, што Ра сiя аб са лют на 
ве дае, што трэ ба Бе ла ру сi ад Ра-
сii. Ду маю, што вы ра шэн не тых 
праб лем, якiя ў нас iс ну юць, яшчэ 
больш зблi зiць на шы на ро ды. 
Хоць, шчы ра ка жу чы, ме раць нас 
з ва мi кла сiч ны мi рам ка мi ўза е-
ма ад но сiн з iн шы мi дзяр жа ва мi 
не як на ват ня зруч на, та му што 
ў нас на столь кi блiз кiя ад но сi ны, 
што тут не па ды хо дзяць гэ тыя 
кры тэ рыi», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Ула дзi мiр Пу цiн, у сваю чар гу, 
ад зна чыў, што прэ зi дэн там дзвюх 
кра iн ёсць аб чым па га ва рыць. У 
Ра сii, па вод ле яго слоў, ча ка лi 
Аляк санд ра Лу ка шэн ку з гэ тым 
афi цый ным вi зi там i ра ды, што, 
ня гле дзя чы на бя гу чыя праб ле-
мы, ён ад быў ся, што бе ла рус кi 
лi дар пры ехаў для грун тоў най 
раз мо вы па ўсiм комп лек се пы-
тан няў двух ба ко вых ад но сiн.

Знач ная ўва га на пе ра га во рах 
бы ла ўдзе ле на раз вiц цю iн тэ гра-
цый ных ад но сiн. «Эка на мiч ныя 
вы клi кi, з якi мi мы су ты ка ем ся 
ў ця пе раш нi ня прос ты час, не 
па вiн ны вес цi да раз' яд на нас цi 

дзяр жаў — удзель нiц да га во раў 
аб ства рэн нi Са юз най дзяр жа-
вы i аб Еў ра зiй скiм эка на мiч ным 
са ю зе», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi.

Ён за явiў, што ў бе ла рус кiх 
вы твор цаў доб рая рэ пу та цыя на 
рын ку Ра сii. «Мы га то вы ўся мер-
на са дзей нi чаць у за да валь нен нi 
па трэб нас цей ра сiй ска га рын ку 
па тых гру пах та ва раў, якiя мы 
мо жам вы раб ляць кан ку рэнт на 
па ца не i якас цi», — ад зна чыў 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi. Ён на га даў, 
што шэ раг клю ча вых экс парт ных 
па зi цый Бе ла ру сi вы раб ля ец ца 
з ра сiй скiх кам плек ту ю чых, ра-
сiй скай сы ра вi ны, гэ та зна чыць 
з'яў ля ец ца рэ аль ным пра дук там 
бе ла рус ка-ра сiй скай ка а пе ра-
цыi.

Прэ зi дэн ты пад ра бяз на аб-
мер ка ва лi пы тан нi роў на га до-
сту пу бе ла рус кiх та ва раў на 
ра сiй скi ры нак. «Мы атры ма лi 
пад трым ку Прэ зi дэн та Ра сii ў гэ-
тым пла не», — пра iн фар ма ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь рэа лi зуе дру гую 
пра гра му iм парт аза мя шчэн ня 
i на бы ла пэў ны во пыт у гэ тай 
сфе ры. Га во ра чы аб ана ла гiч най 
пра гра ме ў Ра сii, Аляк сандр Лу-
ка шэн ка ад зна чыў, што гэ та рух 
у аб са лют на пра вiль ным на прам-
ку. «Вы нiк бу дзе, i лi та раль на ў 
блi жэй шым бу ду чым, — пе ра ка-
на ны кi раў нiк бе ла рус кай дзяр-
жа вы. — Але гэ та пра гра ма нi ў 
якiм ра зе не па вiн на па гар шаць 
маг чы мас цi i ўмо вы дзе ян ня на-
шых су мес ных прад пры ем стваў, 

тым больш па ста вак бе ла рус-
кiх та ва раў i па слуг», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Каб на-
шы та ва ры i па слу гi не лi чы лi ся 
за меж ны мi, а бы лi прак тыч на як 
ра сiй скiя», — да даў ён. Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi звяр нуў ува гу, што та-
кiя роў ныя маг чы мас цi i ўмо вы 
па ста вак бе ла рус кiх та ва раў i па-
слуг за ма ца ва ны двух ба ко вы мi 
па гад нен ня мi i нор ма мi ЕА ЭС.

Ула дзi мiр Пу цiн ад зна чыў, што 
асаб лi вая ўва га на пе ра га во рах 
бы ла ўдзе ле на раз вiц цю ганд лё-
ва-эка на мiч на га су пра цоў нiц тва 
Бе ла ру сi i Ра сii. «У гэ тым го дзе 
з-за рэз кiх кур са вых ва ган няў на 
ва лют ных рын ках та ва ра аба рот 
у до ла ра вым вы лi чэн нi знi зiў ся, 
а ў руб лё вым, на ад ва рот, уз рос 
на 20,6 пра цэн та да 1,3 трлн ра-
сiй скiх руб лёў, — кан ста та ваў 
ён. — На гэ ты вы нiк мы вый шлi 
ў тым лi ку дзя ку ю чы та му, што 
ра сiй скiя i бе ла рус кiя кам па нii 
ўсё больш ак тыў на раз лiч ва юц-
ца ў на цы я наль ных ва лю тах. Гэ-
та пры клад на 86 пра цэн таў ад 
агуль на га та ва ра аба ро ту».

Прэ зi дэнт Ра сii на га даў, што 
на да сяг нен не ўстой лi ва га рос ту 
та ва ра аба ро ту на кi ра ва на i рэа-
лi за цыя за цвер джа на га ўра да мi 
дзвюх кра iн пла на ме ра пры ем-
стваў па ства рэн нi да дат ко вых 
умоў па раз вiц цi ганд лё ва-эка-
на мiч на га су пра цоў нiц тва. «У 
лi ку пры яры тэт ных за дач — па-
вы шэн не кан ку рэн та здоль нас-
цi на шых прад пры ем стваў, на-
рошч ван не пра мыс ло вай ка а пе-
ра цыi, пра вя дзен не ўзгод не най 

па лi ты кi ў сфе ры iм парт аза мя-
шчэн ня, сты му ля ван не ўза ем ных 
iн вес ты цый», — ска заў Ула дiз мiр 
Пу цiн.

Аляк сандр Лу ка шэн ка i Ула-
дзi мiр Пу цiн за да во ле ны ха рак-
та рам i вы нi ка мi ўза е ма дзе ян ня 
Бе ла ру сi i Ра сii на мiж на род най 
арэ не. Ад но сi ны мi нiс тэр стваў 
за меж ных спраў дзвюх кра iн 
маг лi б слу жыць пры кла дам для 
су пра цоў нiц тва iн шых ве дам-
стваў, ад зна чыў у су вя зi з гэ тым 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi.

Аб мяр коў ва ю чы мiж на род ны 
па ра дак дня, прэ зi дэн ты так са ма 
га ва ры лi аб Укра i не, аб сi ту а цыi 
на Блiз кiм Ус хо дзе, аб iн шых га-
ра чых кроп ках пла не ты. «Бе ла-
русь па-су сед ску за цi каў ле на 
ў мi ры на ўкра iн скай зям лi», — 
ска заў лi дар бе ла рус кай дзяр-
жа вы. Та кой жа па зi цыi кра i на 
пры трым лi ва ец ца i на конт сi ту а-
цыi на Блiз кiм Ус хо дзе. «I ра зы-
хо джан няў у нас з Прэ зi дэн там 
Ра сii аб са лют на ня ма па гэ тых 
праб ле мах», — да даў кi раў нiк 
дзяр жа вы.

«Зям лю тра се ад мiж усо бiц i 
ўзбро е ных кан флiк таў. Бе жан цы 
вы лiч ва юц ца ўжо мiль ё на мi. Мiж-
на род ны тэ ра рызм кi нуў вы клiк 
уся му све ту. Толь кi за апош нi 
ме сяц мы су тык ну лi ся з ча ра дой 
бес ча ла веч ных, вар вар скiх дзе-
ян няў тэ ра рыс таў, якiм ня ма i не 
мо жа быць апраў дан ня», — пад-
крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Не за ста ло ся нi вод на га пы-
тан ня, якое ме ла б па трэ бу ў 
па глыб ле най пра пра цоў цы, ска-

заў беларускі лідар. Па вод ле 
яго слоў, ёсць не каль кi пы тан-
няў, якiя на пра ця гу тыд ня бу дуць 
да пра ца ва ны, i ўра ды пры муць 
па iх ра шэн нi.

Прэ зi дэнты Аляк сандр Лу-
ка шэн ка i Ула дзi мiр Пу цiн 
падпісалі сумесную заяву, у 
якой, у прыватнасці, гаворыцца, 
што Бе ла русь i Ра сiя да мо вi лi ся 
ска ар ды на ваць на ма ган нi ў Са-
юз най дзяр жа ве i Еў ра зiй скiм 
эка на мiч ным са ю зе па ства рэн нi 
да дат ко вых умоў для па ве лi чэн-
ня аб' ёмаў уза ем на га ганд лю 

i па вы шэн ня дзе ла вой ак тыў-
нас цi рэ аль на га сек та ра эка но-
мiк дзвюх дзяр жаў. Да бi вац ца 
па стаў ле най мэ ты ба кi ма юць 
на мер у тым лi ку шля хам пра-
вя дзен ня ўзгод не най пра мыс-
ло вай i аг ра пра мыс ло вай па лi-
ты кi, раз вiц ця iн вес ты цый на га 
i iна ва цый на га су пра цоў нiц тва, 
рэа лi за цыi су мес ных ка а пе ра-
цый ных, а так са ма iнф ра струк-
тур ных пра ек таў, уста ра нен ня 
бар' е раў у двух ба ко вым ганд лi, 
ак ты вi за цыi мiж рэ гi я наль на га 
су пра цоў нiц тва як ад ной з фун-

да мен таль ных асноў двух ба ко-
ва га ўза е ма дзе ян ня.

Бе ла русь i Ра сiя пра доў жаць 
ра бо ту па за бес пя чэн нi роў на сцi 
пра воў гра ма дзян, iн тэн сi фi ку юць 
су пра цоў нiц тва ў гу ма нi тар най i 
куль тур най сфе рах, пра доў жаць 
ка ар ды на цыю су пра цоў нiц тва на 
мiж на род най арэ не. Кра i ны бу-
дуць пры маць ак тыў ны ўдзел ва 
ўма ца ван нi мi ру i ста бiль нас цi, у 
тым лi ку ў пра ду хi лен нi i мiр ным 
урэ гу ля ван нi мiж на род ных кан-
флiк таў, пост кан флiкт ным све та-
бу даў нiц тве i про цi дзе ян нi та кiм 

вы клi кам i па гро зам, як мiж на род-
ны тэ ра рызм, рас паў сюдж ван не 
зброi ма са ва га знi шчэн ня.

У за яве га во рыц ца аб на ме-
ры па шы раць iдэю гар ма нi за цыi 
iн тэ гра цый ных пра цэ саў на за ха-
дзе i ўсхо дзе Еў ра зii ў мiж на род-
ных ар га нi за цы ях i шмат ба ко вых 
фо ру мах, а так са ма з асноў ны мi 
парт нё ра мi на Еў ра зiй скiм кан-
ты нен це, пра даў жаць ра бо ту 
па спа лу чэн нi ЕА ЭС i кi тай скай 
iнi цы я ты вы эка на мiч на га по яса 
Шаў ко ва га шля ху з улi кам iн та-
рэ саў усiх ба коў пра цэ су.

Аб мяр ку емАб мяр ку ем  ��

АБІ ТУ РЫ ЕН ТАМ МО ГУЦЬ ДА ЗВО ЛІЦЬ 
ЗДА ВАЦЬ ЧА ТЫ РЫ ДЫС ЦЫП ЛІ НЫ НА ЦТ...
...але гэ та 
ад бу дзец ца 
не ра ней 
за 2017 го д
Пад час бу ду чай 
пры ём най кам па ніі 
Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі пла нуе за ха-
ваць «па ро га выя» 
зна чэн ні ба лаў на 
ЦТ, якія да зва ля-
юць абі ту ры ен там 
удзель ні чаць у 
кон кур се на зван-
не сту дэн та ВНУ, 
на ўзроў ні 2015 го-
да. Пра гэ та на ка ле гіі, дзе ана лі за ваў ся на бор абі ту ры ен таў на ўсе сту пе ні пра-
фе сій най аду ка цыі, па ве да міў пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі 
Ва дзім БО ГУШ.

Су праць не зра зу ме лай ацэн кі 
іс нуе экс пер ты за

Люд мі ла Іо сі фаў на, го рад Мінск:
— Як пад ліч ва ец ца кошт пры ват на га жыл ля пры яго 

зно се? У на шым вы пад ку ацэн шчы кі па ве да мі лі, што 
ацэнь ва юць ква тэ ры «па ся рэд нім». А нам гэ та не зра зу-
ме ла. Ка лі жыл лё пра да ец ца на рын ку, то там уліч ва ец ца 
і ра ён, і вы шы ня сто ляў. У нас ква тэ ра — «ста лін ка» ў 
Цэнт раль ным ра ё не ста лі цы. Вы шы ня сто лі ў ква тэ ры не-
стан дарт ная. Ня ўжо пры зно се гэ та не мае зна чэн ня?

— У гэ тым вы пад ку дзей ні чае па ста но ва ўра да, якая вы-
зна чае па тра ба ван ні па ажыц цяў лен ні ацэн кі, але ўво гу ле 
ацэн ка та кой ма ё мас ці ро біц ца без улі ку фак та раў зно су, а 
з улі кам агуль ных фак та раў па пра вя дзен ні ацэн кі. Ней кіх 
вы клю чэн няў тут не іс нуе. Та му вам не аб ход на па тра ба ваць 
ад ад каз ных асоб, каб яны рас тлу ма чы лі — якія кан крэт ныя 
нор мы і нар ма ты вы вы ка рыс тоў ва юц ца пры 
гэ тай ацэн цы.
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Вы рошч ва ем 
зя ле ні ва... 

на пад акон ні ку

Ка лі ў бліз ка га 
вы яві лі 

дэ мен цыю...

«Ма не ра гуль ні 
ў мя не 

дзёрз кая»
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ТРЫМАЙЦЕСЯ КАРАНЯМІ!
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Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай сувя зі; з да па мо гай аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла 
РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА Пад піс ка, да рэ чы, 
мо жа стаць 

доб рым па да рун кам 
для ва шых род ных 

і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Без до ла ра
Прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў за клі каў парт нё раў па Шан хай скай ар га ні за цыі су пра-

цоў ніц тва (ШАС) да лу чыц ца да пра вя дзен ня апе ра цый у на цы я наль ных ва лю тах з РФ. Та кую за яву 
ён зра біў на па ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў ура даў кра ін ШАС у па шы ра ным скла дзе. Мядз ве дзеў 
на га даў, што на Мас коў скай бір жы за пу шча ны пі лот ны пра ект — плат фор ма па ганд лі ва лют ны мі 
па ра мі ру бель-юань і ру бель-тэн ге без па ся рэд ніц тва до ла ра. «І ўсіх мы так са ма за пра ша ем да лу-
чыц ца да па доб ных іні цы я тыў», — да даў прэм' ер РФ.

Па соль ствы ЗША бу дуць пра вя раць акаў нты ў сац сет ках
Су пра цоў ні кі па соль стваў ЗША па кі да юць за са бой пра ва пра вя раць акаў нты су іс каль ні каў у са-

цы яль ных сет ках у пра цэ се вы да чы ўяз ных віз у кра і ну. Пра гэ та па ве дам ля юць ін фар ма генц твы 
са спа сыл кай на за яву афі цый на га прад стаў ні ка дзярж дэ парт амен та ЗША 
Джо на Кір бі. Па вод ле яго слоў, ка лі су пра цоў нік кон суль скай служ бы ў хо дзе 
гу тар кі ад чу вае не аб ход насць пра ве рыць ста рон ку су іс каль ні ка ў са цы яль ных 
сет ках, то та кая пра вер ка бу дзе пра ве дзе на. Пад крэс лі ва ец ца, што ад соч ван-
не ак тыў нас ці лю дзей у сац сет ках не бу дзе ад бы вац ца ў аб са лют на кож ным 
вы пад ку. Ра ней га зе та Wаll Strееt Jоurnаl па ве дам ля ла, што Мі ніс тэр ства 
ўнут ра най бяс пе кі ЗША рас пра цоў вае план па вы ву чэн ні па ве дам лен няў у са цы яль ных сет ках, перш 
чым вы да ваць пэў ным асо бам да звол на ўезд у кра і ну.

Ман се рат Ка балье пры су дзі лі да паў го да тур мы
Іс пан скую опер ную спя вач ку Ман се рат Ка балье пры су дзі лі да шас ці ме ся цаў ту рэм на га зня во лен ня 

за мах ляр ства, па ве дам ляе іс пан скае вы дан не АBС. Ад зна ча ец ца, што 82-га до вая вы ка наў ца, якая па 
да ку мен тах пра жы вае ў Ан до ры, утой ва ла ад пад атко вых ор га наў Іс па ніі га-
на ра ры за вы ступ лен ні. На су до вым слу хан ні ў Бар се ло не 15 снеж ня Ка балье 
так са ма аба вя за лі вы пла ціць дзяр жа ве штраф у па ме ры амаль 255 ты сяч 
еў ра. Акра мя та го, яна не змо жа атрым лі ваць да па мог і суб сі дый з бюд жэ ту 
кра і ны на пра ця гу паў та ра го да. Спя вач ка не пры сут ні ча ла на па ся джэн ні 
су да, спа слаў шы ся на дрэн нае са ма ад чу ван не. З да па мо гай ві дэа кан фе рэнц-
су вя зі з до ма яна зра бі ла за яву, у якой цал кам пры зна ла сваю ві ну.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Не да- і пе ра сып 
не бяс печ ныя для зда роўя
Па сло вах на ву коў-

цаў з Уні вер сі тэ та Сід-
нея, ка лі ча ла век спіць 
за над та шмат (больш 
як 9 га дзін за ноч), ён 
ры зы куе па мер ці ра ней 
тэр мі ну, пе рад ае Sсіеnсе Wоrld Rероrt. Эфект 
праз мер на га сну па раў ноў ва ец ца з ся дзен-
нем больш за 7 га дзін за дзень і на яў нас цю 
менш як 150 хві лін трэ ні ро вак у ты дзень. Ра-
зам усе гэ тыя склад ні кі жыц ця мно гіх су час-
ных лю дзей гэ так жа не га тыў на ад бі ва юц ца 
на ар га ніз ме, як і спа жы ван не ал ка го лю або 
шкод най ежы. На ву коў цы да сле да ва лі лад 
жыц ця 2,3 млн аў стра лій цаў ва ўзрос це 45 га-
доў і ста рэй шых. Экс пер ты ад ра зу ўлі чы лі ад-
на знач на не бяс печ ныя для жыц ця фак та ры. 
Але па-са праўд на му іх здзі віў уплыў рэ жы му 
сну. Дрэн на ад бі ваў ся і не да сып (ме ней за 
7 га дзін за ноч), і лі шак сну (больш за 9 га-
дзін). Ад на знач на ры зы ку ран няй смер ці па-
вы ша лі ся дзя чы лад жыц ця і не да хоп фі зіч най 
ак тыў нас ці. Пры гэ тым менш за 7 га дзін сну 
ра зам з ку рэн нем і спа жы ван нем спірт но га 
па вы ша лі ры зы ку ран няй смер ці ў 4 ра зы. 
Яшчэ смя рот ныя кам бі на цыі: не да хоп ак тыў-
нас ці і лі шак сну; не да хоп трэ ні ро вак, ся дзя чы 
лад жыц ця, ку рэн не і лю боў да спірт но га.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА! 

КОРАТКА
Рэн та бель насць про да жаў 

ар га ні за цый краіны ў сту дзе-
ні—каст рыч ні ку бя гу ча га го да 
скла ла 8,1 %  і па вя лі чы ла ся ў 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе-
ры я дам 2014-га на 0,5 %.

Бе ла рус кі фільм «У вай ны 
не жа но чы твар», аў та рам сцэ-
на рыя яко га з'яў ля ец ца Свят-
ла на Алек сі е віч, пе ра ве дзе ны ў 
ліч ба вы фар мат. Гэ ты да ку мен-
таль ны фільм зня ты ў 1981 го-
дзе рэ жы сё рам Вік та рам Да-
шу ком. Акра мя гэ тай кар ці ны, 
у ліч ба вы фар мат пе ра ве дзе ны 
так са ма фільм «Боль» па сцэ-
на рыі но бе леў скай лаў рэ ат кі.

Ства раць ва лют ны са юз 
кра ін ЕА ЭС на ўрад ці да вя-
дзец ца ра ней за 2025 год. Аб 
гэ тым у ін тэр в'ю «Российской 
га зе те» за явіў стар шы ня ка-
ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі Вік тар Хрыс цен ка.

Ра бо чая гру па па бяс пе-
цы кан такт най гру пы па ўрэ-
гу ля ван ні сі ту а цыі на ўсхо дзе 
Укра і ны ўзгад ні ла пе ра лік зон 
для раз мі ні ра ван ня ў Дан ба се, 
у які ўклю ча ны 43 ра ё ны. На 
тэрыторыі 12 з іх ра бо ты па-
він ны па чац ца да кан ца го да, 
а на 5 яны ўжо па ча лі ся.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I паўгоддзе 2016 года!
5 разоў на тыдзень!
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— «Звяз да» — га зе та, 
з якой я кро чу па жыц ці, 
мой баць ка заў сё ды яе вы-
піс ваў. Люб лю яе і за тое, 
што ра зам з ёй вы рас, і за 
тое, што яна на бе ла рус кай 
мо ве.

На жаль, эка на міч ныя 
ўмо вы не спры я юць та му, 
каб на ша ўста но ва змаг-
ла па вя лі чыць коль касць 
пад піс ных вы дан няў. Не-
чым да во дзіц ца ах вя ра-
ваць. Але род най га зе це 
не здрадж ва ем, вы пі са лі на 
дом-ін тэр нат і зра бі лі больш 
за 10 ін ды ві ду аль ных пад-
пі сак. Маг чы ма, ма ла дым 
зруч ней чы таць на ві ны ў ін тэр нэ це, але я з 
та го па ка лен ня, якое пры вык ла тры маць га-
зе ту ў ру ках. Мой сын так са ма, як і я, вы рас 
на «Звяз дзе». Ма лень кім бег да паш то вай 

скры ні, каб хут чэй да стаць 
чар го вы ну мар і пер шым 
па гар таць.

У мя не са браў ся ўжо цэ-
лы стос вы ра зак са «Звяз-
ды» з роз ны мі ці ка вы мі 
ідэ я мі. Там шмат ка рыс ных 
пра па ноў па доб ра ўпа рад-
ка ван ні, прак тыч ных па рад. 
Пе ра чыт ваю і вы ка рыс тоў-
ваю іх у сва іх спра вах. Су-
пра цоў ні кі не пе ра ста юць 
здзіў ляц ца, ад куль у мя не 
столь кі пра па ноў. «Звяз да» 
да па ма гае мне зай мац ца 
лю бі май спра вай. Я пча ляр 
і не пра пус каю ні вод на га 
ма тэ ры я лу пра пчо ла тэ ра-

пію. На огул, гэ та га зе та, з якой пры ем на 
сяб ра ваць.

За пі са ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Фо та аў та ра

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

ІДЭІ ПАД КАЗ ВАЕ 
ЛЮ БІ МАЯ ГА ЗЕ ТА

Вя ча слаў КЛІ МО ВІЧ, ды рэк тар Вес наў ска га до ма-ін тэр на та 
для дзя цей-ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця

У краніне зацверджаны комплекс мер, накіраваны на стварэнне 
дадатковых умоў для захавання культурнай спадчыны краіны, 
а таксама прадухіленне дзейнасці «чорных капальнікаў». Як 
паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Прэзідэнта, адпаведны ўказ 
№485, накіраваны на ўдасканаленне аховы археалагічных 
аб'ектаў і артэфактаў, падпісаў Аляксандр Лукашэнка.

Дакументам прадугледжана перадача археалагічных артэфактаў, 
выяўленых пры правядзенні археалагічных даследаванняў або вы-
падкова, у дзяржаўную ўласнасць. Устаноўлены таксама парадак 
ажыццяўлення пошуку археалагічных аб'ектаў і артэфактаў, вы-
значаны парадак інфармавання мясцовых органаў аб выяўленых 
археалагічных аб'ектах і перадачы знойдзеных артэфактаў ва 
ўласнасць дзяржавы.

Выкарыстанне металашукальнікаў, геарадараў і іншых тэхнічных 
сродкаў і інструментаў для пошуку археалагічных аб'ектаў і 
артэфактаў дапускаецца толькі пры правядзенні ва ўстаноўленым 
парадку археалагічных даследаванняў.

Уведзена забарона на набыццё, продаж, дарэнне, мену, за-
лог археалагічных артэфактаў. Выключэнне прадугледжана для 
дзяржаўных навуковых арганізацый і дзяржаўных музеяў, а так-
сама для фізічных і юрыдычных асоб, якія да 1 студзеня 2017 года 
ўключаць існуючыя ў іх уласнасці археалагічныя артэфакты ў рэестр 
археалагічных артэфактаў.

Прыняты комплекс мер 
супраць «чорных капальнікаў»

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

А З СУ СЕ ДЗЯ МІ 
ЛЕПШ СЯБ РА ВАЦЬ...

СТАР. 5

ГРУН ТОЎ НАЯ РАЗ МО ВА Ў МАСК ВЕГРУН ТОЎ НАЯ РАЗ МО ВА Ў МАСК ВЕ
ПРЭ ЗI ДЭН ТЫ БЕ ЛА РУ СI I РА СII ЎПЭЎ НЕ НЫ 
Ў ЯШЧЭ БОЛЬ ШЫМ ЗБЛI ЖЭН НI НА ШЫХ НА РО ДАЎ

АктуальнаАктуальна  ��
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Фо та Марыны Фо та Марыны БЕГУНКОВАЙБЕГУНКОВАЙ..


