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Прэ зі дэнт Укра і ны Ула дзі мір Зя лен скі ад мя ніў 
пра вя дзен не па ра да ў Дзень не за леж нас ці 
па фі нан са вых мер ка ван нях

Укра ін скі прэ зі дэнт Ула дзі мір Зя лен скі ад мя ніў пра вя дзен-

не тра ды цый на га ва ен на га па ра да ў Дзень не за леж нас ці 
24 жніў ня з пры чы ны да ра га віз ны. У ві дэа зва ро це на сва ёй 
ста рон цы ў «Фэйсбуку» ён па ве да міў, што за мест гэ та га 
«300 міль ё наў грыў няў бу дзе вы дзе ле на на прэ міі ва ен-
ным».

«Ха чу па дзя ліц ца з ва мі на шай но вай ідэ яй. Звы чай на 
24 жніў ня на Дзень не за леж нас ці Укра і ны ў нас пра хо дзіць 
ва ен ны па рад — та кі пам пез ны і ня тан ны. Мне зда ец ца, 
сё ле та за мест па ра да лепш гэ тыя гро шы вы дзе ліць на-
шым ге ро ям, на шым ва ен ным, і мы пры ня лі ра шэн не вы-
дзе ліць 300 міль ё наў грыў няў (звыш 11,7 міль ё на до ла раў) 
на прэ міі ўсім на шым ва ен ным — гэ та сал да ты тэр мі но вай 
служ бы, гэ та кур сан ты, сяр жан ты, афі цэ ры, гэ та ўсе ва-
ен на аба вя за ныя, якія вы кон ва юць за дан ні ў зо не пра вя-
дзен ня апе ра цыі аб' яд на ных сіл», — ска заў ён.

Пры гэ тым Зя лен скі ад зна чыў, што 24 жніў ня гэ та-
га го да Кі еў бу дзе «ўша ноў ваць ге ро яў» і свят ка ваць 
Дзень не за леж нас ці, пе рад ае ТАСС. «Але бу дзе но вы 
фар мат», — пад крэс ліў прэ зі дэнт.

Мяр ку ю чы па ка мен та ры ях да пуб лі ка цыі, укра ін цы 
ўспры ня лі прэ зі дэнц кую іні цы я ты ву з ад аб рэ ннем. «На-

рэш це ра зум ны па ды ход да вай ско ва га па ра да пад час 

вай ны! Гэ та най леп шае ра шэн не!» — на пі саў адзін з ін-

тэр нэт-ка рыс таль ні каў.

У цэнт ры Сма лен ска знай шлі ма гі лу 
ге не ра ла Гю дэ на

У са мым цэнт ры Сма лен ска, на Ка ра леў скім бас ты ё не 

ў Цэнт раль ным пар ку куль ту ры і ад па чын ку «Ла па цін скі 

сад», раз бі тым на мес цы бы лой ва ен най крэ пас ці, ар хео-

ла гі зра бі лі сен са цый ную зна ход ку — зной дзе на ма гі ла 

бліз ка га сяб ра, лю бім ца фран цуз ска га ім пе ра та ра На па-

ле о на І, ды ві зі ён на га ге не ра ла Гю дэ на.

Ма гі лу пал ка вод ца шу ка лі шмат га доў. Бы ло вя до ма 

толь кі пры бліз нае мес ца па ха ван ня. Спа чат ку ар хе о ла гі 

аб сле да ва лі Шэй наў бас ты ён у гіс та рыч ным цэнт ры Сма-

лен ска. Тая «ар хеа ла гіч ная вы вед ка» пра хо дзі ла з 6 па 28 

мая. Але на Шэй на вым бас ты ё не па рэшт каў не знай шлі. 

А з 25 чэр ве ня па ча лі ся по шу кі на Ка ра леў скім бас ты ё не, 

якія, ві да воч на, ме лі плён.

Ці ка ва, што ў са вец кі час над ма гі лай Гю дэ на ўзвя лі 

грун тоў ную танц пля цоў ку. Каб да брац ца да па ха ван ня, 

ар хе о ла гам да вя ло ся ра за браць яе цаг ля ны пад му рак. 

Мно гія па ка лен ні жы ха роў Сма лен ска, са мі та го не ве даю-

чы, тан ца ва лі на кас цях фран цуз ска га ге не ра ла.

За 207 га доў з мо ман ту па ха ван ня веч ка тру ны пра ва-

лі ла ся, унутр тра пі лі зям ля і ва да, та му ар хе о ла гі ўба чы лі 

па рэшт кі ге не ра ла ў вель мі дрэн ным ста не. Ад нак па пя рэд не 

«апа знаць» Гю дэ на на ву коў цы змаг лі па ад сут нас ці ле вай 

на гі і раз дроб не най пра вай — у біт ве ка ля вёс кі Лу бін, у якой 

фран цу зы стра ці лі 8,5 ты ся чы ча ла век, ге не рал атры маў 

смя рот нае ра нен не: пры ад ным з пер шых стрэ лаў рус кіх гар-

мат яму ада рва ла яд ром ле вую на гу і па ка ле чы ла пра вую.

Па за га дзе ім пе ра та ра На па ле о на сэр ца ге не ра ла Гю-

дэ на бы ло пе ра ве зе на ў Фран цыю і па ха ва на на мо гіл ках 

Пер-Ла шэз, у граб ні цы пя хот най ды ві зіі, якой ка ман да ваў 

Гю дэн. Імя ге не ра ла Гю дэ на за не се на ў спіс най больш 

ша на ва ных у Фран цыі ге не ра лаў на ўсход нім ба ку Тры-

ум фаль най ар кі.

Ды е то ла гі: не вар та ў дзень з'я даць 
больш за 150 гра маў гры боў

Ка лі пры трым лі вац ца гэ тай нор мы, ар га нізм атры мае 

ап ты маль ную коль касць ка рыс ных рэ чы ваў, якія змя-

шча юц ца ў гры бах, пе рад ае РІА «На ві ны». Гэ тыя рэ чы вы 

ста ноў ча ад бі ва юц ца на сар дэч на-са су дзіс тай і нер во вай 

сіс тэ мах, ма юць су праць ра ка вы эфект.

Ка мен туе ўрач-ды е то лаг, кан ды дат ме ды цын скіх на вук 

Але на Лі ван цо ва: «Гры бы з'яў ля юц ца кры ні цай бял ку, ві-

та мі наў груп В і С, ні ка ці на вай і фо лі е вай кіс лот, каль цыю, 

фос фа ру, ка лію і жа ле за. Усе гэ тыя эле мен ты ста ноў ча 

ўплы ва юць на ра бо ту сар дэч на-са су дзіс тай і цэнт раль най 

нер во вай сіс тэм, ума цоў ва юць кас ця вую ткан ку, аказ ва-

юць ан ты ак сі дант ны ўплыў на ар га нізм, а так са ма даб ра-

твор на ўздзей ні ча юць на кро ва ўтва рэн не.

Гры бы мо гуць пры нес ці ка рысць лю дзям з цук ро вым 

дыя бе там. Гры бы ва ло да юць і про ці пух лін ным эфек там, 

які звя за ны з на яў нас цю се ле ну і ві та мі ну С. Про ці пух лін-

ная ак тыў насць звя за на яшчэ і з бял ка мі-лек ты на мі, якія 

ця пер ак тыў на да сле ду юц ца ў ан ка ло гіі. Яны з'яў ля юц ца 

паст ка мі для пух лін ных кле так».

Але шмат што за ле жыць ад мес ца вы рас тан ня гры ба. 

Участ кі, пры лег лыя да трас, — дрэн нае мес ца для збо ру 

гры боў. Гры бы не рэ ка мен да ва ны асо бам з хва ро ба мі 

страў ні ка ва-кі шач на га трак ту ў час аб васт рэн ня, з ны-

рач най і пя чо нач най не да стат ко вас цю. Не вар та ўжы ваць 

гры бы сы ры мі — ды е то ла гі ра яць іх аб смаж ваць без алею 

не пра цяг лы час.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Бяс пе ка на ма са вых ме ра пры ем ствах кштал-

ту ад крыц ця «Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» і 

кан цэр таў між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў 

бу дзе за бяс пе ча ная аку рат на і на дзей на. У гэ-

тым жур на ліс таў пас ля ўра чыс тас ці ў Па ла цы 

Не за леж нас ці за пэў ніў мі ністр унут ра ных спраў 

Юрый КА РА ЕЎ. Па яго ін фар ма цыі, пра вя дзен не 

ме ра пры ем стваў за бяс пе чаць ві цеб скія мі лі цы я-

не ры і пры цяг ну тыя сі лы з аб лас цей і Мін ска.

Для пра ва ахоў цаў год ака заў ся скла да ны: мі-

ну лі маш таб ныя дзяр жаў ныя свя ты, ІІ Еў ра пей-

скія гуль ні, Ку пал ле. Як пры знаў Юрый Ка ра еў, 

стом ле насць ад чу ва ец ца, але пе ра на пру жа нас ці 

не бы ло — дзя ку ю чы пра віль на му пла на ван ню 

за доў га да ме ра пры ем стваў.

«На груз ка на су пра цоў ні каў не бы ла па вы ша ная 

бяз дум на — бы лі раз мер ка ва ныя сі лы і срод кі, каб 

скан цэнт ра ваць да стат ко вую коль касць ва ен на слу-

жа чых для за бес пя чэн ня ў пер шую чар гу змя няль-

нас ці ад па чын ку, доб рых бы та вых умоў», — рас тлу-

ма чыў мі ністр. Ён ад зна чыў, што з ус туп лен ня на 

па са ду на вед ваў не толь кі мес цы ня сен ня служ бы 

на аб' ек тах ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, але і мес цы ад-

па чын ку су пра цоў ні каў, бо ад якас ці воль на га ча су 

не па срэд на за ле жаць вы ні кі служ бы.

«Мы пра цу ем для гра мад ства і не прос та вы-

кон ва ем за да чы дзе ля аб стракт на га «за ко ну», 

а гля дзім, як гэ та ад люст роў ва ец ца. Як ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы: пра цу ем для аба ро ны асо-

бы, гра мад ства, дзяр жа вы. Мы гэ тыя па няц ці 

ата я сам лі ва ем», — падкрэсліў Юрый Ка ра еў, 

заўважыўшы пры гэтым, што для мі ніс тэр ства 

важ ная зва рот ная су вязь з на сель ніц твам.

Па сло вах мі ніст ра, ор га нам унут ра ных спраў 

не ўсё роў на, што ка жуць як дзяр жаў ныя, так і 

не дзяр жаў ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі.

«Пры слу хоў вац ца да мер ка ван ня апа не нтаў, 

у якім так са ма мо жа быць — і вель мі час та — 

ра цы я наль нае зер не. Прык лад: ка лі я ска заў, 

што мы бу дзем ад кры тыя гас цям ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў, у ка мен та ры ях не раз пра ско чы ла: 

«А да сва іх гра ма дзян ты бу дзеш ад кры ты?». Ка-

неш не, я ага ва рыў ся: да ўсіх лю дзей — і гас цей, 

і сва іх гра ма дзян. Свае гра ма дзя не — перш за 

ўсё», — пры знаў мі ністр унут ра ных спраў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На лю дзей у па го нах ус кла да ец-

ца ад каз насць за спа кой на бе ла-

рус кай зям лі ў эпо ху гла баль най 

ва ен най не ста біль нас ці. Аб гэ-

тым за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад час цы ры мо ніі ўша на ван ня 

вы пуск ні коў вы шэй шых ва ен ных 

на ву чаль ных уста ноў Бе ла ру сі і 

Ра сіі і ўру чэн ня ге не раль скіх па-

го наў у Па ла цы Не за леж нас ці.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў лё сах 

пры сут ных гэ та дзень асаб лі вы, бо 

ўра чыс тасць ад бы ла ся ў 75-ю га да ві ну 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў.

«Пры гад ва ю чы вя лі кі подз віг ге ро-

яў, што ад ста я лі сва бо ду Ай чы ны, з 

па чуц цём гор дас ці гля дзім на ўсіх, хто, 

пра цяг ва ю чы слаў ныя тра ды цыі, ста-

но віц ца на аба ро ну Ра дзі мы; хто, пры-

сяг нуў шы кра і не на вер насць, за хоў вае 

мір і бяс пе ку жыц ця і дзей нас ці лю-

дзей», — пад крэс ліў кі раў нік кра і ны.

«Між на род ная сіс тэ ма бяс пе кі пад 

па гро зай па ру шэн ня. Гэ та вы клі кі, якія 

вы па він ны аб' ек тыў на ацэнь ваць і якім 

му сі це быць га то выя про ці ста яць», — 

звяр нуў ся да ва ен на слу жа чых Прэ зі-

дэнт.

Ён ад зна чыў, што пра фе сі я на лізм 

лю дзей у фор ме, вы со кія ма раль ныя 

якас ці і імк нен не са ма ад да на аба ра-

няць сваю зям лю — га ран тыя мір на-

га і ства раль на га жыц ця бе ла рус кай 

дзяр жа вы. І ме на ві та афі цэ ры Уз брое-

ных Сіл па він ны ўдас ка наль ваць іх, 

асвой ваць най ноў шыя ўзо ры тэх ні кі 

і ўзбра ен ня, ву чыць вой скі дзе ян ням 

ад па вед на з су час ны мі тэн дэн цы я мі 

ва ен най спра вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што 

сур' ёз ным іс пы там на пра фе сій ную 

ста ласць бу дзе су мес нае апе ра тыў-

нае ву чэн не ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і 

Ра сіі «Шчыт Са ю за — 2019» (прой дзе 

ў ве рас ні на тэ ры то рыі Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі. — «Зв.»), і вы ка заў упэў не насць 

у га тоў нас ці вай скоў цаў пра дэ ман стра-

ваць вы дат ную вы вуч ку, ма біль насць і 

здоль насць хут ка пры маць пра віль ныя 

ра шэн ні.

Звяр та ю чы ся да афі цэ раў ор га наў 

унут ра ных спраў, кі раў нік дзяр жа вы 

пад крэс ліў: «За да чы, якія ста віць пе-

рад ва мі дзяр жа ва, ня змен ныя: аба-

ро на асо бы, гра мад ства і кра і ны ад 

лю бых зла чын ных за ма хаў».

На су пра цоў ні каў Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях ус кла да ец ца 

ад каз насць за бяс пе ку жыц ця і дзей-

нас ці ча ла ве ка, пра фі лак ты ку і пра-

ду хі лен не бы та вых зда рэн няў і тэх на-

ген ных ка та строф. У зо не асаб лі вай 

ува гі — экс плу а та цыя Бе ла рус кай 

атам най элект ра стан цыі.

Ад вы пуск ні коў-па гра ніч ні каў з улі-

кам уз рас тан ня не га тыў ных фак та раў, 

звя за ных з не за кон най міг ра цы яй, 

нар кат ра фі кам, кант ра бан дай, ча ка-

юць пад тры ман ня вы со ка га ўзроў ню 

ба я вой га тоў нас ці, умен ня адэ кват на 

рэ ага ваць на раз віц цё аб ста ноў кі ў па-

гра ніч най сфе ры.

Су пра цоў ні кам спец служ баў Прэ зі-

дэнт на ка заў за ся ро дзіць на ма ган ні на 

нейт ра лі за цыі пра яў тэ ра рыз му і эк стрэ-

міз му, рас паль ван ня на цы я наль най і рэ-

лі гій най ва ро жас ці ў гра мад стве, пры-

маць ме ры па не да пу шчэн ні на ня сен ня 

эка на міч на га ўро ну дзяр жа ве.

«Заў сё ды па мя тай це, што афі цэр 

сла ву ты не па го на мі, а го на рам», — 

даў на стаў лен не вы пуск ні кам Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Ён ад зна чыў, што 

бе ла рус кі на род вель мі цэ ніць і па ва-

жае ўсіх, хто па клі чу сэр ца вы бі рае 

пра фе сію слу жыць сва ёй кра і не, і ве-

дае, што зна хо дзіц ца пад на дзей най 

аба ро най.

«Будзь це вар тыя гэ та га да ве ру. Жа-

даю вам пос пе хаў і — са мае га лоў нае, 

важ нае для афі цэ ра — на дзей на га ты-

лу», — па він ша ваў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

Са свай го бо ку, лю дзі ў фор ме вы-

ка за лі га тоў насць заў сё ды про ці ста яць 

лю бым па гро зам на цы я наль най бяс пе-

цы і па абя ца лі зра біць усё, што ад іх 

за ле жыць і на ват больш, каб за ха ваць 

мір, спа кой на бе ла рус кай зям лі.

«Апраў да ем ака за ны нам вы со кі 

да вер, па цвер дзіў шы гэ та сва ёй рат-

най пра цай, рэа лі зу ем на прак ты цы 

атры ма ныя ве ды з мэ тай за бес пя чэн ня 

на цы я наль най бяс пе кі», — ад імя та ва-

ры шаў за пэў ніў Прэ зі дэн та вы пуск нік 

фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба Ва ле-

рый Бу лы га.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

СЛУ ЖУ АЙ ЧЫ НЕ!
Пра фе сі я на лізм вай скоў цаў — 

га ран тыя мір на га 
і ства раль на га жыц ця Ра дзі мы

«СЛА ВЯН СКІ БА ЗАР» ПРОЙ ДЗЕ СПА КОЙ НА

Жы хар ка вёс кі Мі ка ла еў ка-2 

Іры на Ці мо шчан ка па пра сі ла кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі пры няць 

удзел у лё се сва іх 11-га до вых 

трай нят. Юныя му зы кан ты не-

ад на ра зо ва ста на ві лі ся лаў рэа-

та мі між на род ных кон кур саў і 

бы лі прад стаў ле ны на су іс кан не 

сты пен дыі спе цы яль на га фон ду 

Прэ зі дэн та па пад трым цы та ле-

на ві тай мо ла дзі.

Сё ле та яны па спра ба ва лі 

па сту піць у гім на зію-ка ледж 

мас тац тваў імя І. В. Ахрэм чы-

ка. Па сло вах ма мы, дзе ці год на 

вы тры ма лі эк за ме ны па спе цы-

яль нас ці, акра мя саль фе джыа, 

якое не вы кла да ец ца на та кім 

вы со кім уз роў ні ў звы чай най 

му зыч най шко ле, што і пад вя-

ло дзя цей. Іры на Ці мо шчан ка 

звяр та ла ся па да па мо гу ў Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі з прось бай 

вы дзе ліць у якас ці вы клю чэн ня 

да дат ко выя мес цы для яе дзя-

цей, ад нак у ве дам стве спа сла-

лі ся на пра ві лы пры ёму, вя лі кі 

кон курс і ад ка за лі ад мо вай. Та-

ды шу каць пад трым ку жан чы-

на ста ла ў Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та, бо пе ра ка на ная, што 

дзяр жа ва па він на пры кла даць 

мак сі мум на ма ган няў для пад-

трым кі та ле на ві тай мо ла дзі.

На тал ля Ка ча на ва за пэў ні-

ла, што ў гэ тым пы тан ні бу дзе 

да ру ча на дэ та лё ва ра за брац ца 

мі ніст рам аду ка цыі і куль ту ры. 

Ка лі не атры ма ец ца вы дзе ліць 

да дат ко выя мес цы ў гэ тай гім на-

зіі-ка ле джы, бу дуць раз гле джа-

ны ін шыя па доб ныя на ву чаль-

ныя ўста но вы ў Мін ску і вы ву ча-

на маг чы масць пра да стаў лен ня 

дзе цям ін тэр на таў. На тал ля Ка-

ча на ва так са ма звяр ну ла ўва-

гу на не аб ход насць пад трым кі 

шмат дзет ных сем' яў, але ра зам 

з тым па пя рэ дзі ла, што пы тан-

не з па ступ лен нем трай нят не 

па він на вы ра шац ца на шко ду 

ін та рэ сам ін шых та ле на ві тых 

дзя цей. «Мы гэ тае пы тан не з 

усіх ба коў вы ву чым. Ка лі бу дзе 

маг чы масць узяць дзя цей да-

дат ко ва — гэ та ад на сі ту а цыя. 

Ка лі бу дзе ста яць пы тан не аб 

тым, што трэ ба бу дзе ка мусь ці 

са сту піць, гэ та бу дзе не сум лен-

на», — па тлу ма чы ла яна.

На су стрэ чу прый шлі так-

са ма ма ці, чые сы ны бы лі асу-

джа ныя па ар ты ку ле 328 Кры-

мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі. 

За пі са лі ся на пры ём да На тал лі 

Ка ча на вай і прад стаў ні кі цы ган-

скай ды яс па ры з Ма гі лё ва. Ся-

род ін ша га іх ці ка ві лі пы тан ні 

пра ца ўлад ка ван ня, маг чы мая 

пад трым ка пры вя дзен ні фер-

мер скай гас па дар кі. Ад па вед-

ныя ме ры ўжо пры ма юц ца на 

ўзроў ні Ма гі лёў ска га абл вы кан-

ка ма. Акра мя та го, прад стаў ні кі 

ды яс па ры па дзя ка ва лі кі раў ні-

ку Ад мі ніст ра цыі за ня даў нюю 

су стрэ чу ў Ма гі лё ве і вы ка за лі 

ўдзяч насць Прэ зі дэн ту за тое, 

што не за стаў ся абы яка вы да 

іх праб лем.

Па вод ле Бел ТА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ВЫ СЛУ ХАЦЬ І ПАД ТРЫ МАЦЬ
Учо ра пры ём гра ма дзян у Мін ску пра вя ла кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА. 

На пры ём за пі са ла ся больш за 20 ча ла век. Ад нак 

ах вот ных аса біс та су стрэц ца з кі раў ні ком Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та, каб рас ка заць пра свае праб ле мы і знай сці 

пад трым ку, ака за ла ся знач на больш. Лю дзі вы каз ва лі ся 

пра сі ту а цыю ў біз нес-ася род дзі, уз ды ма лі праб ле мы ў 

сфе рах ме ды цы ны, жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, 

бу даў ніц тва.


