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ЦЫТАТА ДНЯ

Усе ва лад ЯН ЧЭЎ СКІ, 
па моч нік Прэ зі дэн та:

«Сет ка 4G па бу да ва на 
ў ад па вед нас ці з Ука зам 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ад 
13 снеж ня 2012 го да 
№556. Але сет ка 
4G — толь кі па ча так. 
Для на шай кра і ны 
вель мі важ на і ў 
тэ ле ка му ні ка цы ях, і ў 
ІT-сфе ры хут ка ру хац ца 
да лей. Та му што хут касць 
змя нен няў тэх на ло гій у 
су час ным све це прос та 
фан тас тыч ная».

КОРАТКА

У Бе ла ру сі ўста ноў ле ны 
но вы па мер ба за вай ве лі чы-
ні — з 1 сту дзе ня 2016 го да 
ён скла дзе Br210 тыс. Гэ та 
пра ду гле джа на па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў № 1059 ад 
18 снеж ня 2015 го да.

Ка мі тэт дзяр жаў най бяс пе кі 
Бе ла ру сі са браў ін фар ма цыю 
аб 58 гра ма дзя нах Бе ла ру сі, 
якія пры ма юць удзел у ба я вых 
дзе ян нях на тэ ры то рыі Укра і ны 
з абод вух ба коў.

Усе аб' ек ты ганд лю ў 
Мін ску (у тым лі ку се зон ныя 
ганд лё выя па лат кі і не вя лі-
кія ма га зі ны) аба вя за ны за-
клю чыць да га во ры на вы ваз 
смец ця.

На аб слу гоў ван не дзяр жаў-
на га доў гу ў 2016 го дзе бу дзе 
на кі ра ва на больш як Br20 трлн.

У гэ тыя вы хад ныя Дзярж-
аў та інс пек цыя Бе ла ру сі пра-
вя дзе маш таб ныя рэй ды па 
вы яў лен ні аў та ма бі ліс таў-
бяс праў ні каў. Вы зна чаць у 
па то ку ма шы ны, улас ні кі якіх 
не ма юць ва дзі цель ска га па-
свед чан ня, ін спек та ры ДАІ бу-
дуць з да па мо гай ма біль ных 
пра грам на-апа рат ных комп-
лек саў ідэн ты фі ка цыі рэ гіст-
ра цый ных зна каў транс парт-
ных срод каў «Аў та ўра ган».

ААН пры ня ла рэ за лю цыю аб ба раць бе з ге ра і за цы яй на цыз му
Ге на самб лея ААН пры ня ла рэ за лю цыю аб ба раць бе з ге ра і за цыяй на цыз му. Са аў та рам да ку мен та вы сту пі ла Бе ла русь. 

Рэ за лю цыя бы ла пры ня та боль шас цю га ла соў, яна атры ма ла пад трым ку 133 кра ін, 49 — ус тры ма лі ся, 4 — вы сту пі лі су праць 
(ЗША, Ка на да, Укра і на і Па лау). Рэ за лю цыя ся род ін ша га за клі кае кра і ны све ту пры няць ме ры «па су праць дзе ян ні лю бо му 
ўша на ван ню на цысц кай ар га ні за цыі СС і ўсіх яе скла до вых час так, уклю ча ю чы Ва фен СС». Ад зна ча ец ца за кла по ча насць 
«уз вя дзен нем пом ні каў і ме ма ры я лаў і пра вя дзен нем пуб ліч ных дэ ман стра цый з мэ тай пра слаў лен ня на цысц ка га мі ну ла га, 
на цысц ка га ру ху і неа на цыз му».

У Да ніі хо чуць кан фіс коў ваць каш тоў нас ці 
ў бе жан цаў

Ула ды Да ніі, якія су тык ну лі ся з не бы ва лым на плы вам бе жан цаў на роў ні з 
ас тат няй Еў ро пай, пла ну юць зра біць больш жорст кі мі за ко ны, якія ты чац ца 
пра ві лаў пра да стаў лен ня пры тул ку вы му ша ным міг ран там. У пры ват нас ці, яны 
хо чуць да зво ліць кан фіс ка цыю ў іх гра шо вых срод каў і каш тоў нас цей у кошт 
апла ты іх зна хо джан ня ў кра і не. Ад па вед ны за ко на пра ект 10 снеж ня быў уне се ны 

ў пар ла мент Да ніі. Ча ка ец ца, што ён бу дзе раз гле джа ны ў сту дзе ні 2016 го да. Гэ тая на ві на вы клі ка ла хва лю абу рэн ня 
ся род ін тэр нэт-ка рыс таль ні каў па ўсім све це. Не ка то рыя ка мен та рыі на зва лі па доб ны за кон «абу раль ным». Ін шыя і зу-
сім па раў на лі апі са ны па ды ход да бе жан цаў з ты мі ме ра мі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў на цысц кай Гер ма ніі. Thе Wаshіngtоn 
Роst тлу ма чыць, што пра па на ва ны ў Да ніі за ко на пра ект дасць маг чы масць аб шук ваць воп рат ку і ба гаж бе жан цаў, якія 
жа да юць атры маць пры ту лак у кра і не, з мэ тай по шу ку гра шо вых срод каў і каш тоў ных рэ чаў, што маг лі б па крыць вы-
дат кі на іх утры ман не. Па лі цыі да зво ляць кан фіс коў ваць у пры ез джых каш тоў нас ці і гра шо выя су мы, якія тая па лі чыць 
за над та знач ны мі.

Па па Рым скі пры знаў здзяйс нен не цу ду ма ці Тэ рэ зай
Па па Рым скі Фран цыск лік ві да ваў апош нюю пе ра шко ду для ка на ні за цыі за сна валь ні цы жа но чай 

ма нас кай кан грэ га цыі «Сёст ры Мі сі я нер кі Лю бо ві», лаў рэ а та Но бе леў скай прэ міі мі ру, ка та ліц кай 
ма наш кі ма ці Тэ рэ зы Каль куц кай, пра што па ве дам ля юць ін фарм-
а генц твы. Ве ча рам 17 снеж ня Па па Рым скі пры знаў здзяйс нен-
не цу ду зна ка мі тай ка та ліц кай ма наш кай, бла жэн най ма ці Тэ рэ-
зай Каль куц кай. Ма ец ца на ўва зе факт вы ля чэн ня ма ці Тэ рэ зай 
35-га до ва га бра зіль ца, у яко га бы ла не вы леч ная па та ло гія га-
лаў но га моз га. Ка на ні за цыю ма ці Тэ рэ зы пла ну ец ца пра вес ці 
4 ве рас ня 2016 го да, на пя рэ дад ні 19-й га да ві ны яе смер ці.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

У Лат віі за ба ро няць 
ку рыць у ма шы не

Урад Лат віі ўхва ліў «За кон аб аба ро це 
ты ту нё вай пра дук цыі». Як па ве дам ля юць 
ін фар ма генц твы, ад ным з пунк таў да ку-
мен та з'яў ля ец ца за ба ро на на ку рэн не 
ў аў та ма бі лі. «Гэ та на ша на цы я наль ная 

ўста ноў ка. Ад на з пры чын — гэ та бяс пе-
ка, бо цы га рэ та ад цяг вае ўва гу. Дру гая — 
па сіў нае ку рэн не, па коль кі ма шы на — за-
кры тая пра сто ра», — за яві ла прад стаў-
ні ца Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя кра і ны. 
Су праць за ба ро ны на ку рэн не ў ма шы нах 
вы сту пі ла бю ро ом будс ме на Лат віі. Па 
сло вах яго прад стаў ні ка Ру ты Сі лі ні, та кія 
па праў кі лёг ка мож на бу дзе аспрэ чыць 
у Кан сты ту цый ным су дзе. Тым ча сам у 
Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя Лат віі вы-
сту па юць за яшчэ боль шае ўзмац нен не 
жорст кас ці ан ты ты ту нё вых нор маў. Па-
вод ле слоў мі ніст ра ахо вы зда роўя Гун ціс 
Бя ле віч, ла ты шам пла ну юць за ба ра ніць 
ку рэн не на ўсіх пра цоў ных мес цах і ва 
ўсіх гас ці ні цах.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Прэс-сак ра тар ад-
дзе ла па пра цы 
са зва ро та мі гра-
ма дзян і су вя зях 
з гра мад скас цю 
Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та па ма ё мас-
ці Бе ла ру сі Але на 
КАС ЦЮ КО ВА:

— Упер шы ню я тры-
ма ла «Звяз ду» ў ру ках 
яшчэ ў школь ныя га-
ды. Ужо та ды я дак-
лад на ве да ла, што гэ та сур' ёз нае 
вы дан не, ка лі жур на ліст ад каз вае 
за кож нае сваё сло ва. За мі ну лыя 
га ды на га зет ным рын ку мно гае 
змя ні ла ся. А вось «Звяз да» і ця-
пер за ста ец ца вер най свай му ду-
ху, свай му чы та чу, які ёй да вя рае. 
Та му ва ша вы дан не не да зва ляе 
са бе воль най трак тоў кі па дзей, а 
пра па нуе заў сё ды толь кі аб' ек тыў-
ную ін фар ма цыю і аб грун та ва ныя 
фак ты.

А ўво гу ле, «Звяз да» — ад но 
з най ста рэй шых бе ла рус кіх вы-

дан няў, га зе та з ге-
ра іч ным лё сам, якая 
дру ка ва ла ся ў тым 
лі ку пад час аку па цыі. 
Ра зам з тым, на ват у 
«ста лым уз рос це» вы 
пра цяг ва е це тры маць 
ру ку на пуль се са мых 
ак ту аль ных праб лем 
у гра мад стве. Мне 
пры ем на, што ка рэс-
пан дэн ты рэ дак цыі не 
га ня юц ца за ней кі мі 
«жоў ты мі» на ві на мі, 

а пры трым лі ва юц ца пе дан тыч най 
дак лад нас ці, якая кро чыць по бач з 
апе ра тыў нас цю. На ста рон ках вы-
дан ня асвят ля юц ца мно гія тэ мы, 
у тым лі ку пы тан ні аб не ру хо май 
ма ё мас ці, якія за кра на юць прак-
тыч на ўсіх жы ха роў на шай кра і ны. 
Ма тэ ры я лы, якія раз мя шча юц ца 
ў га зе це, заў сё ды ад роз ні ва юц ца 
глы бі нёй і ўсе ба ко вас цю. Яны ці-
ка выя і ор га нам дзярж кі ра ван ня, і 
прос тым лю дзям.

Запісаў Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

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

АБ'ЕКТЫЎНАЯ 
ІНФАРМАЦЫЯ 

І КАНКРЭТНЫЯ ФАКТЫ

БА ГАЦ ЦЕ ЗЯМ ЛІ
На на ра дзе аб ста не і перс пек ты вах раз віц ця сы ра він най ба зы  

Прэзідэнт ак цэн та ваў ува гу на праб ле ме ім пар ту ка рыс ных 
вы кап няў, якіх у нас з ліш кам

Як пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка, зра зу ме ла, ка лі Бе ла русь тра ціць 
вя ліз ныя срод кі на на быц цё сы ра ві ны, якой не да стат ко ва. «Толь кі на 
вуг ле ва да ро ды рас хо ду ем больш за $11 млрд што год. Але гэ та ім парт, 
дзя ку ю чы яко му мы за бяс печ ва ем ста біль ную ра бо ту на шай энер ге тыч най 
сіс тэ мы і ін шых важ ных эка на міч ных га лін. Ад нак не зра зу ме лы ім парт 
та го, ча го ў нас ха пае з ліш кам, на прык лад, шчэ бе ню, гра вію, пяс ку, глі ны, 
ме лу, гіп су і ін шых па зі цый», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Больш піль най ува гі па тра буе і праб ле ма ра цы я наль на га вы ка ры стан ня ўлас-
ных ка рыс ных вы кап няў, на рошч ван ня экс парт на га па тэн цы я лу, та ва раў і па слуг 
у гэ тай сфе ры», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Як па ве да міў ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, пад час на ра ды аб мяр коў ва лі ся пы тан ні 
зні жэн ня за леж нас ці эка но мі кі кра і ны ад ім пар ту сы ра ві ны. Па вод ле слоў Прэ зі-
дэн та, гэ та да ты чыц ца не толь кі энер га нось бі таў, але і ін шых рэ сур саў. Най перш 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ці ка віў ся, як на ла дзіць на на леж ным уз роў ні ім парт аза мя-
шчэн не іс ну ю чых у Бе ла ру сі рэ сур саў.

На на ра дзе іш ла раз мо ва і аб тым, што ро біць урад для на рошч ван ня экс парт-
на га па тэн цы я лу Бе ла ру сі, у пры ват нас ці для па ве лі чэн ня або ар га ні за цыі па ста вак 
за мя жу тых ка рыс ных вы кап няў, па якіх у кра і не ёсць знач ныя рэ зер вы. Прэ зі дэнт 
так са ма па лі чыў не аб ход ным аб мер ка ваць пы тан не ап ты мі за цыі струк ту ры экс-
пар ту, маг чы мас ці па ста вак за мя жу не прос та сы ра ві ны, а га то вай пра дук цыі, 
вы раб ле най з яе. На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, пры спа дзе су свет ных цэн на 
наф ту трэ ба ду маць аб ін шай га лі но вай струк ту ры, якая бу дзе за бяс-
печ ваць устой лі васць эка но мі кі Бе ла ру сі.

ГУЛЬ НЯ 
ДЛЯ ІН ТЭ ЛЕ КТУ А ЛАЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка і прэ зі дэнт Між на род най шах мат най 
фе дэ ра цыі (ФІ ДЭ) Кір сан Ілюм жы наў да мо ві лі ся аб рэ гу ляр ным 
пра вя дзен ні ў бе ла рус кай ста лі цы буй ных шах мат ных тур ні раў

У пры ват нас ці, у на-
ступ ным го дзе ў Мін ску 
бу дзе пра ве дзе ны жа-
но чы Гран-пры і во сен-
ню — чэм пі я нат све ту 
ся род жан чын па на-
каўт-сіс тэ ме, дзе 64 
най мац ней шыя шах-
ма тыст кі з 50 кра ін 
бу дуць зма гац ца за 
пра ва быць чэм пі ё нам 
све ту. Ары ен ці ро вач на 
гэ ты тур нір ад бу дзец ца 
ў ліс та па дзе 2016 го да, 
па ве да міў ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

«Нам за гэ ты ін тэ-
ле кту аль ны від спор ту 
(хоць цяж ка ска заць, 
спорт гэ та або ней кае 
мас тац тва, на пэў на, і 
тое, і дру гое) не со рам-
на, та му што ў Бе ла ру сі 
мы ста ра ем ся на да во-

лі вы со кім уз роў ні пад трым лі ваць яго і не толь кі ства раць па тэн цы ял, але і раз ві-
ваць гэ ты від спор ту», — ска заў кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

У той жа час Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем за ўва жыў, што ка лі дзе ці і 
мо ладзь да ма га юц ца вы со кіх вы ні каў на між на род ных тур ні рах, то ў да рос лых па куль 
тое не атрым лі ва ец ца. «Та му гэ та — на ша за да ча», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што бе ла рус кі бок га то вы да па ма гаць ФІ ДЭ ў 
на ме ры ажыц цяў ляць ней кія ме ра пры ем ствы ў кра і не. «Вы ве да е це, што дзяр жа ва 
заў сё ды га то ва ў гэ тым пла не пад ста віць пля чо, каб мы на рэш це і ся род да рос лых 
па ча лі вы да ваць доб рыя вы ні кі па гэ тым вель мі важ ным ві дзе спор ту», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

У сваю чар гу Кір сан Ілюм жы наў ад зна чыў, што пра вя дзен не ў Мін ску буй-
ных шах мат ных тур ні раў бу дзе ка рыс ным для пад трым кі і раз віц ця бе ла рус кіх 
шах ма тыс таў. «З ад на го бо ку, гэ та і раз віц цё, і па пу ля ры за цыя шах мат ся род 
на сель ніц тва, а з ін ша га — да па мо га пра фе сій ных шах ма тыс таў, маг чы масць 
іг раць на та кіх буй ных тур ні рах і да ма га ц ца вы со кіх уз на га род і зван няў», — 
ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Кір сан Ілюм жы наў да мо ві лі ся, што НАК Бе ла ру сі пад-
тры мае ФІ ДЭ па ўклю чэн ні шах мат у пра гра му зі мо вых Алім пій скіх гуль няў. Па-
вод ле слоў прэ зі дэн та Між на род най шах мат най фе дэ ра цыі, ФІ ДЭ пад тры ма лі ўжо 
больш за 100 на цы я наль ных алім пій скіх ка мі тэ таў. Ён так са ма рас ка заў, што да мо-
віў ся са стар шы нёй арг ка мі тэ та зі мо вых Алім пій скіх гуль няў, што шах ма ты бу дуць 
прад стаў ле ны ў 2018 го дзе ў Паўд нё вай Ка рэі на Алім пі я дзе ў якас ці куль тур най, 
вы ста вач най пра гра мы. «Мы па ка жам кі раў ні кам на цы я наль ных алім пій скіх ка мі-
тэ таў, што шах ма ты па він ны быць уклю ча ны ў зі мо вую алім пій скую 
пра гра му», — ска заў ён.

Мін скі Дом шлю баў ад зна чыў свой пя ці дзе ся ці га до вы юбі лей. Ка ля 110 ты сяч пар за 
паў ста год дзе па ча лі ад сюль сваё ся мей нае жыц цё. З гэ тай на го ды бы ло вы ра ша на за-
пра сіць на свя та па ру, якая рас пі са ла ся тут у снеж ні 1965 го да — 50 га доў та му. Ся мён 
Аляк санд ра віч і Але на Ва сіль еў на КРУ ЧА КІ (на фо та) па ста ві лі ся да гэ тай ідэі з ра дас-
цю. Сваё за ла тое вя сел ле муж і жон ка ад свят ка ва лі ра зам з дзець мі і ўну ка мі, пе ра-
даў шы «эс та фе ту шчас ця» ма ла дым.
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ЗАЛАТЫ ЎЗРОСТ КАХАННЯЗАЛАТЫ ЎЗРОСТ КАХАННЯ

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі!

Сён ня за вяр шае сваю ра-
бо ту дзя ся тая се сія Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пя та га склі кан ня. Мы з ва мі 
пра ца ва лі ў да стат ко ва ня-
прос ты, але вель мі важ ны ў 
па лі тыч ным і эка на міч ным 
пла не год. Вы ні кі вы бар чай 
прэ зі дэнц кай кам па ніі свед-
чаць аб пад трым цы па лі ты кі, 
якая пра во дзіц ца Прэ зі дэн там 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь А.Р. Лу-
ка шэн кам. Ра зам з тым гэ ты 
да вер на кла дае на нас яшчэ 
боль шую ад каз насць і па тра-
буе но вых, больш дас ка на-
лых па ды хо даў да вы ра шэн ня 
знач ных дзяр жаў ных за дач.

З 1 сту дзе ня 2016 го да па-
чы на ец ца но вы пя ці га до вы 
пе ры яд. Для па спя хо ва га раз-
віц ця кра і ны па трэб ны но выя 

пра ек ты, но выя ідэі, но выя кі-
раў ніц кія ра шэн ні, но выя за-
ко ны. Мы, пар ла мен та рыі, не 
па він ны ча каць да ру чэн няў. 
Нам вар та пра яў ляць іні цы-
я ты ву, пра ца ваць ак тыў на. 
Пра мая на ша за да ча — за-
ка на даў чае за бес пя чэн не 
раз віц ця кра і ны ў су час ных 
умо вах. Пры гэ тым бу дзем 
стро га кі ра вац ца па лі тыч ны мі 
ўста ноў ка мі кі раў ні ка дзяр жа-
вы, са дзей ні чаць ства рэн ню 
роў ных і кам форт ных умоў 
пра цы для ўсіх суб' ек таў гас-
па да ран ня і ін вес та раў, па вы-
шэн ню ўзроў ню ад кры тас ці 
эка но мі кі, гар ма ні за цыі пра ва-
вых умоў знеш-
ня га ганд лю.

Па ва жа ныя дэ пу та ты!
Па ва жа ныя за про ша ныя і 

жур на ліс ты!
Вось мая се сія Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на-
га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пя та га склі кан ня за вяр шае 
сваю ра бо ту.

Яе вы ні кам ста ла пры-
няц це важ ка га па ке та за па-
тра ба ва ных гра мад ствам і 
дзяр жа вай за ко на пра ек таў, 
клю ча вое мес ца ся род якіх, 
без умоў на, зай мае За кон аб 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це.

Пад рых тоў ка га лоў на га 
фі нан са ва га да ку мен та пра-
хо дзі ла вель мі ня прос та. І 
рас пра цоў шчы кі, і дэ пу та ты 

доб ра ра зу ме лі, што за да ча 
ўзды му на цы я наль най эка-
но мі кі ва ўмо вах су свет на га 

спа ду па тра буе да стат ко ва 
жорст кіх аб ме жа валь ных 
мер. Ра зам з тым ме на-
ві та сён ня як ні ко лі важ на 
за бяс пе чыць са цы яль ныя 
га ран тыі. У гэ тым за лог 
гра мад скай ста біль нас ці, а 
зна чыць, і ўстой лі ва га раз-
віц ця кра і ны. Бо стра тэ гіч-
ны рэ сурс Бе ла ру сі — гэ та 
ча ла ве чы па тэн цы ял. Ме на-
ві та з та кіх па зі цый дэ пу та-
ты па ды хо дзі лі да раз гля ду 
бюд жэ ту і спа да рож ных яму 
да ку мен таў.

У вы ні ку кан суль та цый, якія 
прай шлі, боль шасць пра па ноў 
пар ла мен та ры яў 
бы ла ўлі ча на. 

ЗА КО НЫ — 
ДЛЯ ЧА ЛА ВЕ КА

Вы ступ лен не стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі  На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мяс ні ко ві ча М.У. на за крыц ці дзя ся тай се сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пя та га склі кан ня (18 снеж ня 2015 го да)

СТАР. 2

АК ЦЭНТ НА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ 
ЗБА ЛАН СА ВА НА ГА 

РАЗ ВІЦ ЦЯ ЭКА НО МІ КІ 
І СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ СТА БІЛЬ НАС ЦІ

Вы ступ лен не стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Анд рэй чан кі У.П. на за крыц ці вось май се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня (18 снеж ня 2015 го да)
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