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ТРЫМАЙЦЕСЯ КАРАНЯМІ!

ЦЫТАТА ДНЯ

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва:

«Сён ня, ва ўмо вах знеш ня га 
кры зі су, ка лі мы не мо жам 
раз ліч ваць на тое, што неш-
та ў све це рэз ка зме ніц ца, 
ды яшчэ ў наш бок, трэ ба 
вост ра ста віць пы тан не 
аб па ве лі чэн ні ўнут ра на га 
по пы ту за кошт бе ла рус кіх 
та ва раў і па слуг. Мы па він ны 
пра віль на раз ві ваць бе ла рус кі 
ры нак. Ка лі мы за ва ю ем яго, 
мы аў та ма тыч на за ва ю ем і 
ры нак уся го ЕА ЭС, та му што 
ўсё, што трэ ба нам, трэ ба і 
там — і ў вя лі кіх аб' ёмах».

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.

Рэ корд ныя па вод кі ў Анг ліі звя за ны 
з гла баль ным па цяп лен нем

За цяж ныя ліў ні ў Вя лі ка бры та ніі вы клі ка ны ана ма лі я мі ў 
за ход няй част цы Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на, дзе ў апош ні час 
так са ма знач на па час ці лі ся даж джы. Пра гэ та за яві лі ў Га-
лоў най ме тэа ра ла гіч най служ бе Злу ча на га Ка ра леў ства. 
Пры чы най апош ніх мо жа быць больш хут кае, чым ра ней, 

рас та ван не арк тыч ных іль доў. У мяс тэч ку Тырл мер у граф стве Кам брыя, най больш па цяр пе лым 
ад па вод кі, менш чым за двое су так вы па ла 405 мм апад каў, што амаль у два ра зы вы шэй за ме-
сяч ную нор му. Уся го за апош нія дні за топ ле ны мі ака за ла ся больш за 5 тыс. да моў па ўсёй кра і не, 
ка ля 60 тыс. за ста лі ся без элект рыч нас ці. За кры та боль шасць аў та ма гіст ра ляў, пе ра пы не ны чы-
гу нач ныя зно сі ны з Шат лан ды яй. Сты хія пры вя ла да эва ку а цыі ты сяч жы ха роў паў ноч на га за ха ду 
Анг ліі, са ма ме ней два ча ла ве кі за гі ну лі.

Тур цыя ад мо ві ла ся вы вес ці вой скі з Іра ка
Ан ка ра не бу дзе вы во дзіць з Іра ка свае ва ен ныя пад раз дзя лен ні. Пра гэ та па ве дам ля юць ін-

фар ма генц твы са спа сыл кай на за яву не на зва на га прад стаў ні ка ту рэц ка га ўра да, зроб ле ную за-
ход нім жур на ліс там у Стам бу ле. У сваю чар гу ві цэ-прэм' ер Тур цыі Ну ман Кур тул муш на бры фін гу 
ў Ан ка ры за явіў пра па ва гу Тур цыі да тэ ры та ры яль най 
цэ лас нас ці Іра ка. Ён па тлу ма чыў ва ен ную пры сут насць 
сва ёй кра і ны на тэ ры то рыі су се да тым, што гэ тая ме ра 
«на кі ра ва на су праць ІД, што су па дае з ін та рэ са мі Іра ка». 
4 снеж ня ста ла вя до ма, што ба таль ён ту рэц кіх сал дат 
раз ме шча ны на поў на чы Іра ка па блі зу за хоп ле на га «Іс-
лам скай дзяр жа вай» го ра да Ма сул. Вой скі за бяс пе ча ны 
бра ня тэх ні кай. Афі цый ная мэ та мі сіі — пад рых тоў ка мяс-
цо ва га апа лчэн ня для ба ёў з ІД. МЗС Іра ка ква лі фі ка ваў 
дзе ян ні Тур цыі як увар ван не. Баг дад ад хі ліў маг чы масць 
пра вя дзен ня ня ўзгод не най ва ен най апе ра цыі і за па тра-
ба ваў не ад клад на га вы ва ду ту рэц кіх вой скаў.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Спа жы ван не буль бы 
мо жа зні зіць ры зы ку 
ра ку страў ні ка

Но вае да-
сле да ванне па-
ка за ла: уклю-
чэн не ў ра цы ён 
вя лі кай коль-
кас ці бе лай га-
род ні ны, та кой як буль ба, цы бу ля і 
ка пус та, мо жа зні зіць ве ра год насць 
ра ку страў ні ка на тра ці ну. А пі ва, 
спірт ныя на поі, соль і кан сер вы па-
вя ліч ва юць ры зы ку ан ка ло гіі. На ву-
коў цы з Уні вер сі тэ та Чжэц зян пра-
ана лі за ва лі вы ні кі 76 да сле да ван няў 
аб су вя зі ды е ты і ра ку страў ні ка. У 
экс пе ры мен це ўдзель ні ча лі больш 
як 6,3 міль ё на ча ла век. На ву коў цы 
вы яві лі: кож ныя 100 гра маў са да ві-
ны (эк ві ва лент на пры клад на па ло-
ве яб лы ка), якія лю дзі з'я да лі што-
дня, зні жа лі ры зы ку на 5%. Спа жы-
ван не 50 мі лі гра маў ві та мі ну С, што 
ад па вя дае дзвюм буль бі нам, змян-
ша ла ве ра год насць ан ка ло гіі на 8%. 
У той жа час кож ныя 5 гра маў (чай-
ная лыж ка) со лі па вя ліч ва лі ве ра-
год насць ра ку на 12%.

Зу сім хут ка пач нец ца се зон «ар ты ле рый-
скіх ка на над» на ву лі цах — зі мо выя свя ты ў 
нас мно гія лю бяць ад зна чаць вель мі гуч на. 
Хоць лік па цяр пе лых ад пі ра тэх ні кі што-
год вы мя ра ец ца дзя сят ка мі, гэ та не спы-
няе ама та раў спец эфек таў. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» рас пы таў па моч ні ка мі ніст ра па 
над звы чай ных сі ту а цы ях Ві та ля На віц ка-
га пра тое, як жа бяс печ на абы хо дзіц ца 
з пі ра тэх ні кай і чым за кан чва ец ца на ват 
ня знач нае ад ступ лен не ад пра ві лаў яе вы-
ка ры стан ня.

НА БАЛЬ НІЧ НЫ ЛО ЖАК 
ПА ЎЛАС НЫМ ЖА ДАН НІ

Ле тась 12-га до вы хлап чук ра зам з сяб рам 
на бы лі ў го мель скім кі ёс ку пе тар ды і пай шлі 
іх «вы пра боў ваць» на школь ным два ры. На яе 
тэ ры то рыі па бу да ва на га за раз мер ка валь ная 
пад стан цыя, на не ка то рай ад лег лас ці ад якой 
быў вы ка па ны тэх на ла гіч ны ка ло дзеж, дзе змя-
шча ла ся за пор ная га за вая ар ма ту ра. У лю ку, 
які за кры ваў гэ ты ка ло дзеж, бы лі пра свід ра ва-

ны не вя ліч кія дзір кі для вен ты ля цыі на вы па дак 
уцеч кі га зу. Двое пад лет каў не пры ду ма лі ні чо га 
леп ша га, як за пус ціць у гэ ты ка ло дзеж пе тар ду. 
Тут жа раз даў ся вы бух, хва ля ад яко га шпур ну-
ла ме та ліч нае ве ка ад ка ло дзе жа на паў та ра 
мет ра — як раз у бок ад на го з хлоп цаў, яко га і 
да ста ві лі пас ля ў аб лас ную баль ні цу з апё ка мі 
тва ру і чэ рап на-маз га вой траў май.

— Коль касць па жа раў з-за пі ра тэх ні кі што год 
зні жа ец ца. А вось ня шчас ных вы пад каў ад яе 
ня пра віль на га вы ка ры стан ня мен ш не ста но-

віц ца. І па ку ту юць ад гэ та га не толь кі дзе ці, але 
і да рос лыя.

Шум на ад зна чыць на ва год нюю ноч вы ра шыў 
жы хар Ра га чо ва. Ён за пус ціў пе тар ду, але не 
раз лі чыў, і пі ра тэх ні ка стрэ лі ла ча ла ве ку пра ма 
ў твар. Скон чы ла ся гэ та апё ка мі пер шай сту пе ні 
ску ры, па шко джан нем ра га ві цы ле ва га во ка. У 
цяж кім ста не не ба ра ку шпі та лі за ва лі ў Го мель-
скую аб лас ную баль ні цу.

КІ ТАЙ СКАЯ ГРА МА ТА 
«ШЭ РАЙ» ПІ РА ТЭХ НІ КІ

Год ад го да ра таў ні кі ра зам з мі лі цы я не ра мі 
пра вод зяць рэй ды па ганд лё вых пунк тах, дзе 
пра да ец ца пі ра тэх ні ка. Але пра па на ваць ку піць 
яе з рук мо гуць дзе за ўгод на. На прык лад, ле-
тась да аў та ра гэ тых рад коў «пад ка ці лі» з та кой 
пра па но вай на пя рэ дад ні Но ва га го да на аў та-
ста ян цы ля ад на го са ста ліч ных гі пер мар ке таў. 
Праў да, па чуў шы пра мым тэкс там у ад каз, што я 
не збі ра ю ся куп ляць не вя до ма што не зра зу ме ла 
ў ка го, не за да члі вы ганд ляр да мя-
не ці ка васць рэз ка стра ціў. 

АД ВА РОТ НЫ БОК 
НАВАГОДНІХ «СПЕЦ ЭФЕК ТАЎ»

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА! 

У апош ні час Но вы год 
і па пя рэд нія яму тыд ні ў мно гіх бе ла ру саў 
пе ра ста лі аса цы я вац ца 
з ма ра за мі, сне гам і льдом. Усё час цей 
сне жань пры но сіць толь кі ха лод ныя 
даж джы і сло ту. Але за ра дзіц ца 
пе рад на ва год нім на стро ем 

на ват у та кое на двор'е 
жы ха рам ста лі цы ця пер ста не пра сцей — 
у ганд лё вым цэнт ры ALL 
на Даў гі наў скім трак це з'я віў ся так зва ны 
«ле дзя ны па кой», у якім па ра го да 
не за ле жыць 
ад на ва коль на га ася род дзя.Фо
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«ЛЕ ДЗЯ НЫ ПА КОЙ» ДЛЯ СВЯ ТОЧ НА ГА НА СТРОЮ«ЛЕ ДЗЯ НЫ ПА КОЙ» ДЛЯ СВЯ ТОЧ НА ГА НА СТРОЮ
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Іван КЛІМ КО, 
на чаль нік цэ ха 
па вы твор час ці чмя лёў, 
пчол і апы лен ні 
сель ска гас па дар чых 
куль тур уні тар на га 
прад пры ем ства 
«Аг ра кам бі нат 
Жда но ві чы»:

— Са «Звяз дой» я сяб рую 
яшчэ з са вец кіх ча соў. Пе ра ва-
гу ад даю ме на ві та гэ тай га зе це, 
бо яна вы хо дзіць на бе ла рус кай мо ве і не 
дае маг чы мас ці яе за бы ваць. Я ро дам са 
Стаўб цоў шчы ны. У шко ле ў нас вы кла да-
ла род ную мо ву на стаў ні ца, якой я вель мі 
ўдзяч ны за тое, што на ву чы ла ша на ваць 
мат чы на сло ва, сло ва ма іх прод каў, якія 
спа кон ве ку жы лі на Стаўб цоў скай зям лі. 
Зям лі, якая да ла кра і не, све ту сла ву та га 
пісь мен ні ка Яку ба Ко ла са.

Па да ба ец ца, што «Звяз да» па ва жае 
свай го чы та ча, не да зва ляе са бе воль най 
трак тоў кі па дзей: толь кі аб' ек тыў ная ін фар-

ма цыя, аб грун та ва ныя фак ты. 
А ка лі па ды ма ец ца ней кая 
праб ле ма, то га зе та дае маг-
чы масць вы ка зац ца ўсім, ка го 
яна ты чыц ца. Так бы мо віць, 
да сле дуе пы тан не з роз ных ба-
коў, не на вяз вае чы та чу ней кія 
ад на ба ко выя по гля ды.

Хо чац ца, каб больш ува гі лю-
бі мая га зе та звяр та ла і на га лі ну 
пча ляр ства ў Бе ла ру сі, яе праб-
ле мы, перс пек ты вы раз віц ця. 
Сён ня ў гэ тым кі рун ку пра цуе 

шмат гра мад скіх ар га ні за цый, але яны раз-
роз не ныя, і кож ная з іх цяг не, так бы мо віць, 
коў дру на ся бе. На маю дум ку, па він на быць 
агуль ная па лі ты ка, як на ўзроў ні пча ля роў, 
так і на ўзроў ні дзяр жа вы.

Мне зда ец ца, што «Звяз да» па він на 
так са ма асвят ляць усё са мае леп шае ў 
роз ных сфе рах жыц ця дзей нас ці, пра па-
ган да ваць пе ра да вы во пыт, што да па мо-
жа стаць больш за мож ны мі як лю дзям, 
так і кра і не.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

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

КАБ НЕ ЗА БЫЦЬ 
МАТ ЧЫ НА СЛО ВА

КОРАТКА
Рус кi бiя гра фiч ны iн сты тут пры су-

дзiў Прэ зi дэн ту Бе ла ру сi Аляк санд ру 
Лу кашэн ку зван не «Ча ла век го да — 2015» 
ў на мi на цыi «Мiж на род ныя ад но сi ны» за 
ўма ца ван не еў ра зiй ска га су пра цоў нiц тва 
i плён нае су пра цоў нiц тва з Ра сi яй.

Бе ла русь і В'ет нам у рам ках двух ба-
ко ва га біз нес-фо ру му, які пра во дзіц ца 
ў Ха ноі, пад пі са лі амаль два дзя сят кі 
да ку мен таў на па стаў ку бе ла рус кай 
пра дук цыі на $24 млн.

Рым ска-ка та ліц кая царк ва ў Бе ла ру сі 
па куль не ве дае, хто за ме ніць апост аль ска-
га нун цыя ар хі епіс ка па Клаў дыа Гу джэ ро ці, 
які за вяр шае сваё слу жэн не ў кра і не.

За пра шаць у дзі ця чыя сад кі на на-
ва год нія ра ніш ні кі пры ват на га Дзе да 
Ма ро за мож на толь кі па ўзгад нен ні з 
кі раў ніц твам уста но вы і баць коў скім 
ка мі тэ там.

Га ла-кан цэрт «зо рак» су свет най опе ры, 
які прой дзе 20 снеж ня ў час VІ Мінск ага між-
на род на га Ка ляд на га опер на га фо ру му, збя-
рэ ва ка ліс таў 15 тэ ат раў з 14 кра ін.

Пры за вы фонд мінск ага чэм пі я на ту 
Еў ро пы па шах ма тах па блі цы і ра пі дзе 
скла дзе больш як 30 тыс. еў ра. Шах ма-
тыс ты з 31 кра і ны па да лі за яў кі на ўдзел, 
у блі цы вы сту пяць 675 спарт сме наў, 
у ра пі дзе — 802.

Ідзе падпіска на «Звязду» 
на I паўгоддзе 2016 года!
5 разоў на тыдзень!

УДЗЯЧ НАСЦЬ 
ЗА СУМ ЛЕН НУЮ ПРА ЦУ

Прэм' ер-мі ністр Анд рэй Ка бя коў уру чыў дзяр жаў ныя ўзна га-
ро ды прад стаў ні кам пра цоў ных ка лек ты ваў.

«Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі я ўру-
чаю за слу жа ныя дзяр жаў ныя ўзна га ро ды най леп шым прад стаў ні кам 
пра цоў ных ка лек ты ваў на шай кра і ны. Гэ тых уз на га род вы ўда сто е ны 
за шмат га до вую плён ную пра цу, вы со кі пра фе сі я на лізм, узор нае вы-
ка нан не служ бо вых аба вяз каў», — ска заў Анд рэй Ка бя коў.

Кі раў нік ура да пад крэс ліў, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА, што асаб-
лі вую ўва гу Прэзідэнт на дае хар чо вай бяс пе цы. Та му пра цаў ні кі вёс кі 
скла да юць знач ную част ку ся род уз на га ро джа ных. «З за да валь нен-
нем ад зна чу, што за пяць га доў уве дзе на ў экс плу а та цыю і тэх ніч на 
пе ра асна шча на больш за ты ся чу ма лоч на та вар ных комп лек саў. Пра-
дук цыя вёс кі ста ла важ ным экс парт ным ар ты ку лам кра і ны. Толь кі 
за апош нюю пя ці год ку экс парт хар чо вых та ва раў склаў $25 млрд. 
Асвой ва юц ца но выя рын кі збы ту», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў.

Вы со кі мі ўзна га ро да мі ад зна ча на пра ца прад стаў ні коў наф та хі міч най і 
га за вай га лін, якія за бяс печ ва юць рэс пуб лі ку вы са ка я кас ны мі наф та пра-
дук та мі і не аб ход ны мі энер га нось бі та мі. Ся род уз на га ро джа ных і ме ды-
цын скія ра бот ні кі. Асоб ную ўдзяч насць ён вы ка заў гру пе ўзна га ро джа ных 
за знач ны ўклад у ства рэн не і раз віц цё Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. 
Сло вы ўдзяч нас ці ён ад ра са ваў так са ма ву чо ным, вы клад чы кам, на-
стаў ні кам. Дзяр жаў ныя ўзна га ро ды бы лі ўру ча ны так са ма вя лі кай гру пе 
ра бот ні каў ляс ной гас па дар кі. Уклад мас та коў у раз віц цё на цы я наль на га 
мас тац тва, ду хоў нае і эс тэ тыч нае вы ха ван не гра ма дзян так са ма ад зна-
ча ны на вы со кім уз роў ні. Уся го дзяр жаў ныя ўзна га ро ды з рук кі раў ні ка 
бе ла рус ка га ўра да сён ня атры ма лі больш як 100 ча ла век.

СТАР.6

Па той бок пры лаў каПа той бок пры лаў ка  ��

СВА БОД НАЯ КА СА!
Сі ту а цыя з на паў няль нас цю 

ў ганд лё вых цэнт рах пад кант ро лем
Па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства ганд лю, за-
раз уз ро вень фак тыч на га вы ка ры стан ня ганд-
лё вых мес цаў у ганд лё вых цэнт рах скла дае 
ка ля 80 пра цэн таў. Пры гэ тым ся рэд ні кошт 
арэн ды квад рат на га мет ра з па чат ку го да зні-
зіў ся на 30 пра цэн таў і скла дае ка ля 20 еў ра.

У тых умо вах, якія склад ва юц ца, улас ні кі пло шчаў 
пры ма юць ак тыў ныя за ха ды па пры цяг нен ні аран-
да та раў. Ча сам пры за клю чэн ні да га во ра арэн ды 
па пер шым ча се пла та зу сім не бя рэц ца, аплач-
ва юц ца толь кі ка му наль ныя пла ця жы, га во раць у 
мі ніс тэр стве.

З мэ тай ка рэк ці роў кі сі ту а цыі, па ве лі чэн ня до лі 
та ва раў ай чын най вы твор час ці ў роз ніч ным та ва ра-
зва ро це Мі ніс тэр ства ганд лю вый шла з пра па но вай 
ва ўрад уста на віць для ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў і юры дыч ных асоб, не за леж на ад фор-
мы ўлас нас ці, якія вя дуць вы ключ на рэа лі за цыю 
та ва раў ай чын най вы твор час ці, вы ка ры стан не да 
ба за вай стаў кі арэнд най пла ты па ні жаль ных ка э-
фі цы ен таў (0,4 і 0,5). 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры быў з афi цый ным вi зi там у В'ет нам
Сён ня Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вя дзе пе ра га во ры з Прэ зi дэн там 

В'ет на ма Чы онг Тан Шан гам, су стрэ нец ца з ге не раль ным сак ра та ром 
Ка му нiс тыч най пар тыi Нгу ен Фу Чон гам i прэм' ер-мi нiст рам Нгу ен 
Тан Зун гам.


