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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I квартал 

2016 года!

5 разоў на тыдзень!
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.
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павінен 

шмат есці
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ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 
Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол 
Бе ла ру сі ў Ра сіі:

«Во пыт пра мых 
між рэ гі я наль ных су вя зяў, 
які Бе ла русь мае з Ра сі яй, 
свед чыць пра тое, што нам 
трэ ба гэ ты ас пект раз ві ваць, 
фар мі ра ваць ад па вед ную 
пра ва вую ба зу ў ЕА ЭС, якая б 
да зва ля ла на ладж ваць пра мыя 
ка а пе ра цый ныя лан цуж кі 
па між прад пры ем ства мі 
ўсіх га лін. Сё ле та дэ ле га цыі 
бе ла рус кіх прад стаў ні коў 
ор га наў ула ды і біз не су 
на ве да лі ка ля 20 ра сій скіх 
рэ гі ё наў, у Бе ла ру сі па бы ва лі 
дэ ле га цыі 36 рэ гі ё наў Ра сіі. 
І асноў ная тэ ма пе ра моў — 
раз віц цё вы твор чай 
ка а пе ра цыі як асно вы 
функ цы я на ван ня на шых 
эка но мік у Са юз най дзяр жа ве. 
Мы спа дзя ём ся, што гэ ты 
па зі тыў ны во пыт бу дзе 
рас паў сю джа ны і рэа лі за ва ны 
на прак ты цы і ў ЕА ЭС».

Гер ма нія ад пра віць ва ен ных у Сі рыю
Ка бі нет мі ніст раў Гер ма ніі на па ся джэн ні 1 снеж ня па га дзіў ся 

да лу чыц ца да ва ен най апе ра цыі су праць тэ ра рыс тыч най гру поў кі 
«Іс лам ская дзяр жа ва». Урад да зво ліў удзель ні чаць у ан ты тэ ра-
рыс тыч най апе ра цыі ня мец кім уз бро е ным сі лам, ця пер ра шэн не 
за ста ец ца за пар ла мен там Гер ма ніі. Ка лі ад па вед ная пра па но ва 
бу дзе пры ня та бун дэс та гам, то ў Сі рыю мо гуць ад пра віц ца да 
1200 сал дат. Так са ма ў кра і ну бу дуць на кі ра ва ныя са ма лё ты-раз-
вед чы кі «Тар на да», фрэ гат і са ма лё ты-за праў шчы кі. У ра шэн ні 
ўра да га во рыц ца, што апе ра цыя ў Сі рыі не па він на абы сці ся Гер-
ма ніі да ра жэй за 134 міль ё ны еў ра.

МВФ уклю чыў юань у ко шык рэ зер во вых 
ва лют

Вы ка наў чы са вет Між на род на га ва лют на га фон ду ўклю чыў кі-
тай скі юань у ко шык рэ зер во вых ва лют. Ра шэн не ўсту піць у сі лу 
1 каст рыч ні ка 2016 го да, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. У ко шык 
рэ зер во вых ва лют МВФ ужо ўва хо дзяць до лар ЗША, еў ра, япон ская 
ена і бры тан скі фунт. Юань ста не трэ цяй па ва зе ва лю тай у ко шы ку, 

ска ра ціў шы больш за ўсё до лю еў ра. Най буй ней шую до лю ў ко шы ку за ха вае до лар.

У Та джы кі ста не за кры ва юц ца ўсе аб мен ні кі
Нац банк пры няў рас па ра джэн не №211, згод на з якім бу дуць за кры ты ўсе аб мен ныя пунк ты ва лю-

ты, а ва лют ныя апе ра цыі, у тым лі ку куп ля-про даж за меж най ва лю ты, бу дуць пра во дзіц ца ў бан каў-
скіх цэнт рах аб слу гоў ван ня, фі лі ялах бан каў на мес цах і га лаў ных офі сах крэ дыт ных ар га ні за цый.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У ЗША ўпер шы ню пач нуц ца 
ма са выя вы пра ба ван ні 

прэ па ра та, які пад аў жае жыц цё
Ву чо ныя ў ЗША збі ра юц ца пры сту піць да ма-

са вых вы пра ба ван няў мет фар мі ну — са ма га 
перс пек тыў на га, па вод ле іх слоў, прэ па ра та, які 
за па воль вае ста рэн не. Пра гэ та па ве дам ляе Thе 
Tеlеgrарh. Зі мой 2016 го да на ву коў цы для тэс ці-
ра ван ня прэ па ра та за пла на ва лі пры цяг нуць ка ля 
трох ты сяч па жы лых лю дзей ва ўзрос це 70-80 га-
доў, у якіх ды яг нас та ва ны рак, хва ро бы сэр ца або 
ста рэ чая пры дур ка ва тасць (або вы со кія ры зы кі 
іх уз нік нен ня). Спе цы я ліс ты спа дзя юц ца, што ім 
удас ца па ка заць, што ў лю дзей, якія пры ма юць 
мет фар мін, за па воль ва ец ца пра цэс ста рэн ня і 
спы ня ец ца раз віц цё хва ро бы. Ра ней ана ла гіч-

ныя вы ні кі ўда-
ло ся атры маць у 
до сле дах з жы вё-
ла мі. На ву коў цы 
мяр ку юць, што ў 
ся рэд нім прэ па-
рат мо жа па доў-
жыць жыц цё на 
50 пра цэн таў.

Ад ноў ле ная ся дзі ба Ло шыц ка га пар ку ў са вец кія ча сы ме ла наз ву «Бе лы 
дом». Тут жы лі су пра цоў ні кі до след най стан цыі Усе са юз на га ін сты ту та рас-
лі на вод ства, ство ра най у 1925 го дзе, іх на шчад кі і ця пер па мя та юць га ды 
дзя цін ства, пра ве дзе ныя ў «Бе лым до ме». У ім яны даў ным-даў но не жы вуць, 
ад нак не ўза ба ве мо гуць стра ціць і да мы, у якіх пра вя лі боль шую част ку да-
лей ша га жыц ця, — у но вай рэ дак цыі Ге не раль на га пла на Мін ска яны ідуць 
пад знос, а на іх мес цы пла ну ец ца па бу да ваць шмат па вяр хо ві кі.

ШТО НІ ДОМ — ТО ПА МЯТ НАЯ ШЫЛЬ ДА
На су праць лег лым ад пар ку ба ку ра кі, дзе ця пер па рос лая бур' я ном пуст ка ча кае 

ін вес та ра для шмат па вяр хо вай за бу до вы, яшчэ не так даў но бы лі сель гас угод дзі 
Усе са юз на га ін сты ту та рас лі на вод ства. Дак лад ней, до след ныя па лі, дзе вы рошч ва лі 
ага род ні ну, бы лі га да валь ні кі бэ зу, чор ных па рэ чак, ма лі ны.

— Кі ра ваў усёй гэ тай спра вай з Маск вы Мі ка лай Ва ві лаў, які за ага ро джай на су-
праць кам воль на га кам бі на та за клаў сад. Пла до выя дрэ вы і кус тар ні кі ён пры во зіў з 
уся го све ту. На асно ве гэ тай ка лек цыі па ча ла ся се лек цыя пла до вых і ягад ных куль тур 
у Бе ла ру сі, — га во рыць мяс цо вая жы хар ка, дач ка пра фе са ра, док та ра сель гас-
на вук Ар ка дзя Дзя вя та ва Лю боў ГА МОЛ КА. — Ця пер гэ ты сад вы руб ле ны, тут 
сма жац ца шаш лы кі...

У 1958 го дзе на ба зе до след най стан цыі ства ры лі Бе ла рус кі на ву ко ва-да след чы 
ін сты тут пла да вод ства, ага род ніц тва і буль бы. І та ды ж для су пра цоў ні каў па бу да ва лі 
цэ лую ву лі цу — Мі чу ры на. Уз доўж яе ўзвя лі ты па выя до мі кі, пры чым два пер шыя з іх 
па аба пал ву лі цы, бы свое асаб лі вая бра ма, якая за пра шае ў па сё лак, 
ста яць упо пе рак. 

Пры ват ны сек тарПры ват ны сек тар  ��

ЦІ МЕС ЦА Ў ГО РА ДЗЕ 
«ВЁС ЦЫ НА ВУ КОЎ ЦАЎ»?
На шчад кі ака дэ мі каў спра бу юць ад ста яць свае ся дзі бы
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СКІР МАН ТАЎ СКІЯ ВЯ ЧОР КІ,СКІР МАН ТАЎ СКІЯ ВЯ ЧОР КІ,

У скар бон ку на род ных звы ча яў і аб ра даў, узя тых пад ахо ву дзяр жа вы як 
не ма тэ ры яль ная гіс то ры ка-куль тур ная каш тоў насць, про сіц ца яшчэ адзін — 
вя сё лая гуль ня з «ка том». Гуль ня аль бо свое асаб лі вае кар па ра тыў нае іг ры шча 
мо ла дзі (так са ма і ся мей ных пар) у апош ні ве чар пе рад Пі лі паў кай — Ка ляд ным 
пост ам — на тэ ры то ры іі ста ра жыт най Бе ла ру сі бы ла вель мі рас паў сю джа ная. 
На жаль, ця пер гэ тая за ба ва — гу ляць з ім пра ві за ва ным «ка том» (а ра бі лі яго з 

цес та і ка вал ка каў ба сы) не за бы та толь кі ў ад ной вёс цы, што на Мін шчы не. За-
ха валь ні кам за ба вы «Пя чы ка та» з'яў ля ец ца ка лек тыў мас тац кай са ма дзей нас ці 
вёс кі Скір ман та ва Дзяр жын ска га ра ё на. Сё ле та на пя рэ дад ні 40-дзён на га пос ту 
ўдзель ні кі гур та «Ве ся лу ха» на ла дзі лі чар го вы ве чар з до сці па мі і жар та мі, тан-
ца мі і спе ва мі. На ву коў цы і экс пер ты па аб ра дах і тра ды цый най спад чы не, на ве-
даў шы скір ман таў скія за га ві ны, прый шлі ў поў нае за хап лен не ад уба ча на га.

або Апош нія іг ры шчы або Апош нія іг ры шчы 
пе рад Пі лі паў кайпе рад Пі лі паў кай

Пер шы энер га блок Бе ла рус кай АЭС пла-
ну ец ца ўвес ці ў экс плу а та цыю ўжо ў 2018 
го дзе, дру гі — у 2020-м. Хто бу дзе пра ца-
ваць на атам най элект ра стан цыі? Ці за-
стра ха ва ны мы ад так зва на га «ча ла ве ча-
га фак та ра»? І на коль кі за па тра ба ва ная і 
прэ стыж ная гэ та пра фе сія — атам шчык?

Прэ стыж ная пра ца, 
але цяж кая ву чо ба

Сён ня на ядзер ную га лі ну пра цу юць ча ты ры 
бе ла рус кія ВНУ: Бел дзярж уні вер сі тэт, Між на род-
ны дзяр жаў ны эка ла гіч ны ін сты тут імя ака дэ мі ка 
А.Д. Са ха ра ва, які сё ле та ўвай шоў у склад БДУ, 
Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт і 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт ін фар ма ты кі і 
ра дыё элект ро ні кі. Пры чым у кож най з ВНУ свой 
кі ру нак: хтось ці рых туе фі зі каў-ядзер шчы каў, 
хтось ці — эко ла гаў, а хтось ці — тых, хто бу дзе 
ста яць ля пуль та кі ра ван ня АЭС, а так са ма зай мац ца 
рас пра цоў кай аў та ма ты за ва ных сіс тэм.

— Сён ня пад рых тоў ку пра хо дзяць 750 ча ла век, — 
рас каз вае кан суль тант упраў лен ня вы шэй шай аду ка-
цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Мі ка лай МА РУ ДА. — Хоць 
стан цыя яшчэ бу ду ец ца, але ўжо ад бы лі ся тры пер шыя 
вы пус кі: у агуль най су ме мы пад рых та ва лі больш як 

350 спе цы я ліс таў па шас ці асноў ных спе цы яль нас цях. 
Трэ цяя част ка гэ та га вы пус ку за па тра ба ва на на пля цоў цы 
бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС і пры кам плек та ван ні шта ту 
экс плу а та цый на га пер са на лу АЭС. Больш як трэць пра-
цу юць у ар га ні за цы ях, звя за ных з ядзер най энер ге ты кай 
і кры ні ца мі іа ні зу ю ча га вы пра мень ван ня, 
ас тат нія — у су меж ных га лі нах эка но мі кі. 

Уз ро вень га тоў нас ціУз ро вень га тоў нас ці  ��

Зо на па вы ша най ад каз нас ці
На Бе ла рус кай АЭС будуць пра ца ваць дзяў ча ты?

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ 
ІН ТА РЭ СЫ — 

У ПРЫ ЯРЫ ТЭ ЦЕ
Бе ла русь за ці каў ле на ў крэ ды це МВФ 

з улі кам улас ных ін та рэ саў
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе 
аб хо дзе пе ра га во раў па пра гра ме па шы ра на га фі нан са ван ня 
з МВФ, па ве да міў ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ад бы лі ся су стрэ чы з кі раў-
ні ком МВФ у Нью-Ёр ку, а так са ма ў Мін ску з прад стаў ні ка мі, якія 
вя дуць пе ра га во ры з на шым ура дам. «Мы не знай шлі ней кіх праб-
лем ва ўзгад нен ні пра грам з МВФ. Тое, што пра па ну ец ца, ра зум на, 
і ра на ці поз на да вя дзец ца рэа лі зоў ваць. Але пы тан не ад но — ка лі, 
у якія тэр мі ны, і, са мае га лоў нае, якія ў вы ні ку гэ та га бу дуць на ступ-
ствы», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён за явіў: «Ха чу, каб ва ўра дзе і На цы я наль ным бан ку цу доў на 
ра зу ме лі маю па зі цыю. Але я яшчэ раз пад крэс лі ваю: рэ заць па 
жы вым, і не вя до ма на вош та, каб да га дзіць ка му-не будзь, я не збі-
ра ю ся». «Мы пой дзем толь кі на та кія, як вы іх на зы ва е це, рэ фор мы 
(гэ та на ват не рэ фор мы, гэ та нар маль нае функ цы я на ван не дзяр-
жа вы), дык вось, мы пой дзем толь кі на ўдас ка на лен не та го, што ў 
нас ёсць. Толь кі та ды пой дзем, ка лі бу дзем упэў не ны, што ў вы ні ку, 
на прык лад, па вы шэн ня та ры фаў на ЖКГ, лю дзі змо гуць за пла ціць 
па ра хун ках», — за пэў ніў Прэ зі дэнт.

Ён так са ма за кра нуў тэ му пры ва ты за цыі: «Ка лі гэ та пры ва ты за-
цыя, то мы па він ны быць упэў не ны, што гэ та бу дзе пры ва ты за цыя 
сум лен ная, чыс тая, ад кры тая і, са мае га лоў нае, — кан ку рэнт ная, у 
тым лі ку пры пры ва ты за цыі та го або ін ша га прад пры ем ства».

Што да ты чыц ца пы тан ня па вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту, то Прэ-
зі дэнт за явіў: «Ка лі мы га во рым аб тым, што нам трэ ба па вы шаць 
пен сій ны ўзрост, што нам, да рэ чы, МВФ на стой лі ва рэ ка мен дуе, я 
пе рад вы ба ра мі гэ та ска заў, гэ та мая аб са лют ная пе ра ка на насць — 
нам трэ ба па вы шаць пен сій ны ўзрост, і на зваў пры чы ны. Але пры 
гэ тым ска заў, што мы па він ны па ра іц ца з на ро дам. Я да ру чыў Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та, ду маю, яны ўжо вы пра ца ва лі ней кі ал га рытм, 
як з на ро дам па ра іц ца».

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы за ўва жыў: «Ка лі не мы сён ня гэ та 
зро бім, то ўсё гэ та ля жа на на шых дзя цей. Ка лі ва ўра дзе ў не ка га 
трэнд бег чы па пе ра дзе па ра во за, то я ха чу па пя рэ дзіць — не ра бі-
це гэ та га».

Як пе ра ка на ны Аляк сандр Лу ка шэн ка, не аб ход на зы хо дзіць з 
ін та рэ саў на ро да. «Мы па він ны дзей ні чаць у ін та рэ сах улас на га 
на ро да. Ка лі ў МВФ нас не пад тры ма юць і не зра зу ме юць, у гэ тым 
ня ма тра ге дыі. Мы бу дзем да лей з імі пра ца ваць або не пра ца ваць 
на огул, га лоў нае — гэ та наш на род і дзяр жа ва. Яны (МВФ. — За-
ўва га БЕЛ ТА) усю пра гра му пе ра лі чы лі, я ні дзе не ска заў ім не — ні 
па та ры фах, ні па ўзрос це, ні па зар пла це. Ні з таго ні з сяго ра біць 
нель га, зла ма ем кра і ну, па крыў дзім на род, дэ ста бі лі зу ем аб ста ноў ку 
і стра цім у вы ні ку сэнс».

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што ўсё не аб ход на ра біць ра зум на і 
ўзва жа на. Прэм' ер-мі ністр Анд рэй Ка бя коў ад зна чыў: «Гэ та, па сут-
нас ці, ме ры, якія мы ўжо рэа лі зоў ва ем або пла ну ем рэа лі за ваць у 
блі жэй шай перс пек ты ве з улі кам па трэбаў эка но мі кі. Пы тан не толь кі 
ў тэр мі нах і хут ка сці рэа лі за цыі».

СТАР. 3  
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— Я больш за 40 га доў ад пра ца ва ла ў шко ле на стаў ні цай 
бія ло гіі і хі міі. А «Звяз ду» па ча ла вы піс ваць у 1985 го дзе. Та ды 
аб вяс ці лі не аб ход насць пра во дзіць па літ ін фар ма цыі ў шко ле 
на бе ла рус кай мо ве, трэ ба бы ло не дзе шу каць не аб ход ную 
ін фар ма цыю. І бе ла рус ка моў ная «Звяз да» для гэ та га па ды хо-
дзі ла ідэа льна... Ра ней я жы ла ў На ва груд ку. У Ві цеб ску — з 
2007 го да. І га зе це лю бі май не здра дзі ла. А каб ве даць, што 
ад бы ва ец ца ў Ві цеб ску, вы пі са ла яшчэ і га рад скую га зе ту. Але 
ж «Звяз да» ўсё роў на са мая лю бі мая. Са чу за пуб лі ка цы я мі 
Але ны Ляў ко віч, а так са ма жур на ліс та, які асвят ляе па дзеі 
Ві цеб скай воб лас ці. Люблю фо та здым кі Ана то ля Кле шчу ка — 
яны ўпры гож ва юць ну ма ры. Увогуле, га зе ту ро бяць пра фе сі я-
на лы з вя лі кай лі та ры. Чы таць яе ці ка ва, шмат тут ка рыс ных 
па рад... Я ні ко лі «Звяз ду» на ін шую га зе ту не пра мя няю!

На го дай для на ша га зна ём ства ста ла пры ем ная для чы-
тач кі па дзея. Яна вый гра ла прас ад «Звяз ды»! Пры зна ла ся, 
што і не раз ліч ва ла на вый грыш, бо га зе ту вы піс ва юць шмат 
лю дзей. І вось па шан ца ва ла ўпер шы ню. Пад крэс лі ла, што і 
без вый гры шу ўсё роў на вы піс ва ла б «Звяз ду». І шчы ра ра-
іць ра біць гэ та ін шым.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��
Га лі на Кан стан ці наў на МАГ ЛЮЙ, жы хар ка Ві цеб ска:

«30 ГА ДОЎ ВЫ ПІС ВАЮ. 
І НА ІН ШУЮ ГА ЗЕ ТУ НЕ ПРА МЯ НЯЮ»

Най ноў шая гіс то рыяНай ноў шая гіс то рыя  ��

ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ НА СЯ БЕ
За меж ныя аў та ры да сле ду юць бе ла рус кі фе но мен

Учо ра ў Му зеі су час най бе ла рус кай дзяр жаў нас ці бы лі прад-
стаў ле ны ад ра зу два пра ек ты: зу сім но вая, вы да дзе ная ў 
Ра сіі, кні га «Дзяр жаў насць. На цы я наль ная ідэя Бе ла ру сі» і па-
да рун ка вае вы дан не да ку мен таль на га філь ма «На цы я наль ная 
бяс пе ка. Ка э фі цы ент на дзей нас ці», ство ра на га ана лі тыч ным 
цэнт рам «Эсо оМ» ра зам з тэ ле кам па ні яй «Ва енТВ».

Абод ва пра ек ты пе ра ся ка юц ца не толь кі та му, што і ў ад ным, і ў 
дру гім не па срэд ны ўдзел бя рэ «Эсо оМ», але та му, што бе ла рус кая 
дзяр жаў насць без на цы я наль най бяс пе кі не маг чы мая. Ме на ві та так 
па тлу ма чыў ра шэн не спа лу чыць дзве прэ зен та цыі кі раў нік цэнт ра 
«Эсо оМ» Сяр гей МУ СІ ЕН КА.

— Гэ ты пра ект доў га вы нош ваў ся, у яго цяж кі лёс, — рас ка заў 
пра кні гу Сяр гей Мусіенка. — Гэ та пе ра клад кні гі, якая бу дзе вы да-
дзе на, я спа дзя ю ся, праз ты дзень у Нью-Ёр ку, але ра сій скія вы даў-
цы ака за лі ся спрыт ней шыя, і вось мы яе прэ зен ту ем сён ня тут. Па 
не за леж ных ацэн ках, та ко га пра ек та не бы ло.

Па ка заль на, што бе ла рус кая прэ зен та цыя кні гі, якая бы ла на-
дру ка ва на толь кі 27 ліс та па да ў мас коў скім вы да вец тве «Книжный 
мир», ад бы ла ся ра ней за ра сій скую, за пла на ва ную на 
10 снеж ня ў рэ дак цыі га зе ты «Ве чер няя Моск ва». СТАР. 2  
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