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Ал ба нія атры мае больш за €1 млрд 
для ад наў лен ня пас ля зем ля тру су

Удзель ні кі між на род най 

до нар скай кан фе рэн цыі ў 

Бру се лі са бра лі больш за 

€1 млрд да па мо гі Ал ба-

ніі для пе ра адо лен ня на-

ступ стваў зем ля тру су, які 

ад быў ся ў кра і не ў ліс та-

па дзе мі ну ла га го да. Пра гэ та па ве да мі ла кі раў нік Еў ра-

ка мі сіі (ЕК) Урсу ла фон дэр Ля ен. «Доб рыя на ві ны для 

на ро да Ал ба ніі — мы пе ра вы сі лі наш мэ та вы па каз чык 

для ад наў лен ня Ал ба ніі і да сяг ну лі €1,15 млрд, у тым лі ку 

ўнё сак Еў ра са ю за склаў €400 млн», — ска за ла яна.

У між на род най до нар скай кан фе рэн цыі для Ал ба-

ніі ўзя лі ўдзел кра і ны — чле ны ЕС, дзяр жа вы За ход ніх 

Бал кан, а так са ма між на род ныя ар га ні за цыі, у тым лі ку 

ААН і Су свет ны банк.

У Па ра гваі аб вяс ці лі над звы чай ны 
рэ жым з-за лі ха ман кі дэ нге

Ніж няя па ла та пар ла мен та Па ра гвая за цвер дзі ла 

за ко на пра ект аб увя дзен ні рэ жы му над звы чай най сі ту а-

 цыі з-за рас паў сю джан ня лі ха ман кі дэ нге на тэ ры то рыі 

кра і ны. Пра гэ та гаво-

рыцца ў апуб лі ка ва ным 

па ве дам лен ні Па ла ты 

дэ пу та таў. «Тэр мін дзе-

ян ня — 90 дзён», — ад-

зна ча ец ца ў да ку мен це. 

Ме ра да зво ліць на кі роў-

ваць з бюд жэ ту кра і ны 

больш срод каў на ба-

раць бу з за хвор ван нем. 

Ра ней ана ла гіч нае ра-

шэн не пры ня ла Па ла та 

се на та раў (верх няя па ла-

та пар ла мен та). У кан цы 

сту дзе ня ўла ды ста лі цы кра і ны Асу нсьон аб вяс ці лі ў го-

ра дзе рэ жым над звы чай най сі ту а цыі для ба раць бы з 

рас паў сю джан нем лі ха ман кі дэ нге. Ме ра пра ду гледж вае, 

у пры ват нас ці, фу мі га цыю па мяш кан няў. Як вя до ма, дэ н-

ге — ві рус ная ін фек цыя, якая пе ра ва жае ў тра піч ных і 

суб тра піч ных рэ гі ё нах.

У Сікс тын скую ка пэ лу 
вяр ну лі га бе ле ны Ра фа э ля

Упер шы ню за 500 га-

доў у Сікс тын скай ка пэ-

ле ў Ва ты ка не вы ве сі лі 

ра зам усе 12 га бе ле наў, 

вы ка на ных па эс кі зах 

Ра фа э ля Сан ці, пе рад ае 

Rеutеrs. Упер шы ню яны 

бы лі вы ве ша ны да дня Свя то га Стэ фа на 26 снеж ня 

1519-га. Праз не каль кі ме ся цаў Ра фа эль па мёр, так і не 

па ба чыў шы се рыю тво раў скон ча най, ад зна чае ТАСС. 

Га бе ле ны, кож ны з якіх ва жыць 50-60 кі ла гра маў, вы-

ка на ны з за ла тых і шаў ко вых ні так і ад люст роў ва юць 

біб лей скія эпі зо ды з жыц ця апост алаў Пят ра і Паў ла. 

Вы стаў ка пры мер ка ва на да 500-год дзя з дня смер ці мас-

та ка і бу дзе доў жыц ца ўся го ты дзень. Паз ней га бе ле ны 

вер нуц ца ў му зеі.
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• Сёлета ў Бе ла ру сі пла ну ец ца па-

бу да ваць 135 тысяч кв. м жыл ля, якое 

будзе ацяп ля ц ца элект рыч нас цю.

• «Бел пош та» пра па нуе бяс плат на ад-

пра віць паш тоў ку да 23 лю та га.

• «Луч» вы пус ціў га дзін ні кі з вер шам 

Мак сі ма Баг да но ві ча.

• Банк раз віц ця Бе ла ру сі ў 2020-м мо-

жа вы пус ціць еў ра бон ды ў на цва лю це на 

Br200 млн.

• Ка ра еў: нар каз ла чын стваў ста ла 

менш, але коль касць кан фіс ка ва ных рэ-

чы ваў вы рас ла.

• Па ля выя жа ва ран кі і ку лі кі пры ля це лі 

ў Бе ла русь.

• Ты дзень род най мо вы прой дзе ў 

БДУ з 21 па 27 лю та га.

• «Бел пош та» пры пы ні ла пры ём паш-

то вых ад праў лен няў з Кі тая.
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Ле а нід КА СІН СКІ, на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня 

ідэа ла гіч най ра бо ты 

Мі ніс тэр ства аба ро ны:

«Ука зам кі раў ні ка 
дзяр жа вы аб пры зы ве 
на тэр мі но вую ва ен ную 
служ бу і аб зваль нен ні 
з тэр мі но вай ва ен най 
служ бы ў за пас 
за ма ца ва ны до сыць 
знач ныя прэ фе рэн цыі. 
У пер шую чар гу, гэ та ўлік 
пра цяг лас ці тэр мі но вай 
служ бы ў стра ха вы 
пра цоў ны стаж. Дру гая 
ме ра — гэ та за ма ца ван не 
пра ва за вай скоў ца мі, 
якія вы кон ва юць свой 
во ін скі аба вя зак (і за 
чле на мі іх сем' яў), на 
тыя ін тэр на ты, які мі 
яны бы лі за бяс пе ча ныя 
ў ад па вед нас ці з 
пра цоў ны мі да га во ра мі 
пе рад пры зы вам на 
тэр мі но вую служ бу. 
Так са ма ўка зам за ма ца ва на 
пра ва ва ен на слу жа чых 
па за кан чэн ні служ бы 
на бяс плат нае на ву чан не 
на фа куль тэ тах 
даў ні вер сі тэц кай аду ка цыі 
і пад рых тоў кі пры 
па ступ лен ні і пад рых тоў цы 
да па ступ лен ня 
ў вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы, пры чым 
не толь кі ва ен ныя, але 
і агуль на гра ма дзян скія».

ЦЫТАТА ДНЯ

Са цы яль ны біз несСа цы яль ны біз нес

Пра ект, які на тхняе
Прад пры маль ні кі за пус ці лі са цы яль ную іні цы я ты ву, 

каб сэка но міць срод кі бюд жэ ту, але вы му ша ны за гэ та пла ціць
Ці ве да лі вы, коль кі срод каў бюд жэ ту (лі чы це, 

на шых срод каў) тра ціц ца, каб ачыс ціць пад' ез ды, 

слу пы ды пры пын кі на ву лі цах ад праз мер най і не 

заў сё ды ка рыс най рэ кла мы? Прад пры маль ні кі з 

Бе ра зі но Дзміт рый і Свят ла на ЛАБ КО ВІ ЧЫ знай-

шлі спо саб зра біць гэ тую рэ кла му цы ві лі за ва най 

і ства ры лі са цы яль ны пра ект, каб сэ ка но міць на-

шы срод кі. Але ўсё ака за ла ся не так прос та...

З ЛІФ ТА — НА ВУ ЛІ ЦУ
Пяць га доў та му Лаб ко ві чы, ма быць, як і лю бая 

ма ла дая сям'я, па ча лі шу каць да дат ко вую кры ні цу 

да хо ду. Свят ла на па кі ну ла сваю ра бо ту ў шко ле, а 

ўва гу Дзміт рыя, які на той мо мант яшчэ пра ца ваў у 

МНС, пры цяг ну ла рэ кла ма ў ліф тах.

— Рэ кла ма для мя не ў пер шую чар гу бы ла твор час-

цю і заў сё ды ці ка ві ла як сфе ра дзей нас ці, та му я ад ра-

зу звяр нуў ува гу на ка мер цый ныя аб' явы ў ліф тах да моў 

Мін ска. Ад нак у Бе ра зі но пе ра ва жае ма ла па вяр хо вая 

за бу до ва, і мы па ча лі ду маць, як мож на зра біць рэ кла-

му цы ві лі за ва най ме на ві та ў ма лень кіх га ра дах, — ка жа 

Дзміт рый Лаб ко віч. — Амаль ад ра зу мы зра зу ме лі, што 

мож на не толь кі за раб ляць на гэ тым гро шы, але і ра біць 

неш та доб рае для лю дзей, каб рэ кла ма пе ра ста ла іх 

раз драж няць і ста ла якас ным пра дук там. І вель мі хут ка 

наш ка мер цый ны пра ект пе ра тва рыў ся ў 

са цы яль на-рэ клам ны. СТАР. 3

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

МО ВА АН ЛАЙН
Ці да па ма га юць нам но выя ін фар ма цый ныя тэх на ло гіі 

га ва рыць і пі саць па-бе ла рус ку?
Па вод ле ча го вы зна ча ец ца жыц ця дзей насць і жыц ця здоль-

насць той ці ін шай мо вы? Яшчэ га доў пят нац цаць таму асноў-

ны мі кры тэ ры я мі лі чы ла ся коль касць вуч няў, якія атрым лі ва-

юць на ёй аду ка цыю або вы ву ча юць яе, на яў насць кні га вы-

дан ня, пры сут насць мо вы ў дзяр жаў ных ін сты ту цы ях... Сён ня 

ўсё гэ та так са ма, без умоў на важ на, але но выя тэх на ло гіі і тут 

дык ту юць свае пра ві лы: пра тое, на коль кі мо ва жы вая, мяр-

ку юць у пер шую чар гу па яе пры сут нас ці ў вір ту аль най пра-

сто ры — у кам п'ю тар ным за бес пя чэн ні, у роз на га кштал ту 

да дат ках, у са цы яль ных сет ках, уво гу ле ў Се ці ве...

Хтось ці тут жа, пры га даў шы бе ла рус кую рас клад ку кла ві я-

ту ры, у тым лі ку і для ма біль ных пры лад, бе ла рус ка моў ную 

«Ві кі пе дыю», «Вай бер» ды «Фэй сбук», якія бу дуць ка му ні-

ка ваць з ка рыс таль ні кам па-бе ла рус ку, бы ло б толь кі яго 

жа дан не, ска жа, што ў гэ тым пла не з на шай мо вай усё 

ў па рад ку. Але ці так гэ та на са мрэч? У гра мад стве, дзе 

боль шасць нось бі таў ме на ві та жы вой мо вы да жы ва юць 

век у вёс ках ці па ся лі лі ся на кніж ных ста рон ках у тво рах 

кла сі каў, а мо ладзь толь кі па чы нае мо вай ці ка віц ца, ці не 

прый дзем мы ўрэш це да мо вы пе ра клад чы ка Gооglе — 

і яна бу дзе лі чыц ца эта ло нам? 

Пра гэ та і пра ін шыя ры зы кі і праб ле мы, а так са ма 

пра ста ноў чыя мо ман ты ва ўплы ве ін фар ма цый-

ных тэх на ло гій на раз віц цё бе ла рус кай мо вы 

вя ла ся гу тар ка пад час круг ла га ста ла 

ў рэ дак цыі «Звяз ды».
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ПЕРС ПЕК ТЫЎ НАЯ 
АФ РЫ КА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 19—20 лю та га на вед вае Егі пет з афі-

цый ным ві зі там.

У Ка і ры Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вя дзе пе ра га во ры з Прэ зі-

дэн там Егіп та Аб дэль Фа та хам аль-Сі сі. Кі раў ні кі дзяр жаў аб мяр-

ку юць рэа лі за цыю бя гу чых да моў ле нас цяў, да сяг ну тых пад час 

ві зі ту егі пец ка га лі да ра ў Мінск ле там мі ну ла га го да, перс пек ты вы 

раз віц ця ганд лё ва-эка на міч ных і гу ма ні тар ных ад но сін. Прэ зі дэн ты 

раз гле дзяць пы тан ні ўза е ма дзе ян ня на між на род ных пля цоў ках, 

за бес пя чэн ня бяс пе кі ў рэ гі ё не і све це ў цэ лым. Па вы ні ках пе рагавораў

ча ка ец ца пад пі сан не па ке та двух ба ко вых да ку мен таў, па ве дам ляе 

прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

У Аляк санд ра Лу ка шэн кі так са ма за пла на ва ны шэ раг су стрэч 

і на вед ван не су мес на з Аб дэль Фа та хам аль-Сі сі Но вай ад мі ніст-

ра цый най ста лі цы Егіп та, якая бу ду ец ца ў 45 кі ла мет рах на ўсход 

ад Ка і ра.

Па ра лель на ві зі ту кі раў ні ка дзяр жа вы ў Ка і ры прой дзе па ся джэн-

не Бе ла рус ка-Егі пец ка га са ве та дзе ла во га су пра цоў ніц тва.

Гэ та трэ ці афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў Егі пет. Пер шыя 

два ад бы лі ся ў 1998 і 2017 га дах. Ле тась Прэ зі дэнт Егіп та ўпер шы ню 

на ве даў з афі цый ным ві зі там Бе ла русь. Па вы ні ках пе ра га во раў 

у Мін ску кра і ны да мо ві лі ся вы во дзіць ганд лё ва-эка на міч нае су пра-

цоў ніц тва на больш вы со кі, якас ны і вы ні ко вы ўзро вень.

«Па між на шы мі дзяр жа ва мі ня ма аб са лют на ні я кіх праб лем ных 

пы тан няў. Ня ма за кры тых тэм для аб мер ка ван ня. Важ на, што мы 

ак тыў на пе рай шлі да транс фар ма цыі дру жа люб ных па лі тыч ных

ад но сін у шмат пла на вае і вы гад нае эка на міч нае су пра цоў ніц тва. 

І сён ня ўжо ёсць ад чу валь ны вы нік і сур' ёз ны пра грэс у гэ тым на кі-

рун ку», — ска заў та ды Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла русь і Егі пет пад пі са лі комп лекс ную пра гра му (да рож ную 

кар ту) раз віц ця су пра цоў ніц тва на 2019—2020 га ды. Ба кі да мо ві-

лі ся па шы раць су пра цоў ніц тва ў та кіх перс пек тыў ных сфе рах, як 

ін фар ма цый на-ка му ні ка цый ныя на прам кі раз віц ця, аэ ра кас міч ныя 

і авія цый ныя тэх на ло гіі, на на ма тэ ры я лы, ма ле ку ляр ная ге не ты ка, 

ме та ла знаў ства, фар ма цэў ты ка, оп ты ка. Пла ну ец ца так са ма ак-

ты ві за ваць уза е ма дзе ян не ў сфе ры аду ка цыі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

СТАР. 6

Лёд на Свіс ла чы хоць мес ца мі вель мі тон кі, але ёсць. Зрэш ты, 
бай да рач на му «ка ра ва ну», які пра бі ра ец ца праз за мерз лую плынь 

на ра цэ па між ста ліч ны мі Тра ец кім прад мес цем і пра спек там 
Пе ра мож цаў, ён зу сім не пе ра шко да.

СВІС ЛАЦ КІЯ «ЛЕ ДА КО ЛЫ»СВІС ЛАЦ КІЯ «ЛЕ ДА КО ЛЫ»

Учо ра ка ля Кур га на «Друж-

бы» на сты ку ме жаў Бе ла-

ру сі (Верх ня дзвін скі ра ён), 

Лат віі і Ра сіі ад бы ла ся ўра-

чыс тая цы ры мо нія пе ра-

да чы «Эс та фе ты Пе ра мо-

гі» ўздоўж знеш ніх ме жаў 

дзяр жаў-удзель ніц СНД. Ак-

цыя пры све ча на 75-год дзю 

Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын-

най вай не.

Эс та фе та пе ра да дзе на бе ла-

рус кі мі па гра ніч ні ка мі іх ка ле гам 

з Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Пад час за ключ на га эта пу па-

тры я тыч на га ма ра фо ну на бе-

ла рус кай зям лі ў па меж жы бы лі 

ар га ні за ва ныя ўра чыс тыя схо ды, 

мі тын гі і ўро кі муж нас ці.

Ва ўра чыс тым ме ра пры ем-

стве, пры мер ка ва ным да пе ра да-

чы эс та фе ты, узя лі ўдзел кі раў-

ніц тва Дзяр жаў на га па гра ніч на га 

ка мі тэ та Бе ла ру сі, прад стаў ні кі 

Ка ар ды на цый най служ бы Са ве-

та ка ман ду ю чых па гра ніч ны мі 

вой ска мі кра ін СНД і прад стаў-

 ні кі па гра ніч най служ бы ФСБ 

Ра сіі, кі раў ніц тва мяс цо вай ула-

ды, чле ны ве тэ ран скіх і ма ла-

дзёж ных ар га ні за цый, прад стаў-

ні кі ду ха вен ства.

Ка ля ча ты рох ты сяч кі ла мет-

раў у Бе ла ру сі — та кі доў гі шлях 

у эс та фе ты, якая па бы ва ла на

кож най па гра ніч най за ста ве. 

Лі та раль на ўся мя жа ста ла мес-

цам пра вя дзен ня гэ тай ак цыі. 

Ад бы ло ся шмат роз ных су стрэч 

ве тэ ра наў па гра ніч най служ-

бы з па гра ніч ні ка мі, ка дэ та мі, 

вяс ко вы мі жы ха ра мі. Мо ладзь 

пра яві ла вя лі кую цікавасць да 

ме ра пры ем стваў. Хлоп цы і дзяў-

ча ты ўваж лі ва слу ха лі рас ка зы 

пра подз ві гі па гра ніч ні каў пад-

час вай ны, пра буд ні 

служ бы ў наш час.
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ЭС ТА ФЕ ТА ІДЗЕ ДА ЛЕЙ...
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«ХА ЦЕ ЛА СЯ Б 
ПОЎ НАЙ 
ЯС НАС ЦІ»

Аляксандр Лукашэнка 
сустрэўся з кіраўніком «Раснафты» 

З Іга рам Се чы ным, га лоў ным вы ка наў чым ды рэк та рам ра сій-

скай кам па ніі, кі раў нік кра і ны аб мер ка ваў наф та выя пы тан ні.

«Ха ваць ня ма ча го. Ха цеў бы аб мер ка ваць з кі раў ні ком най буй-

ней шай наф та зда бы ва ю чай кам па ніі, пуб ліч най кам па ніі, сі ту а цыю, 

якая склад ва ец ца ў на шых уза е ма ад но сі нах, мож на ска заць, Бе-

ла ру сі і Ра сіі, па на фце», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што з Іга рам Се чы ным хоча па ра іц ца, як дзей ні чаць 

да лей і пра ца ваць у тым лі ку і з «Рас наф тай». У мі ну лым го дзе 

кам па нія па ста ві ла ў Бе ла русь па ло ву «чор на га зо ла та», якое на ша 

дзяр жа ва куп ля ла ў Ра сіі і пе ра пра цоў ва ла на ай чын ных НПЗ.

«Ха це ла ся б поў най яс нас ці. Ка рыс та ю чы ся тым, што мы даў но 

ве да ем адзін ад на го, вы і пад ка жа це неш та, і мы змо жам да мо віц-

ца аб да лей шым на шым су пра цоў ніц тве», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ігар Се чын па дзя ка ваў Прэ зі дэн ту Бе ла ру сі за за пра шэн не і 

маг чы масць аб мер ка ваць з ім ак ту аль ную тэ му.

«Я вель мі ца ню тыя да вер лі выя ад но сі ны, якія іс ну юць па між 

на мі. І ха цеў бы ска заць, што «Рас наф та» з'яў ля ец ца ад ным з 

буй ных ін вес та раў у эка но мі ку Бе ла ру сі, і мы з'яў ля ем ся ўдзель-

ні ка мі ак цы я нер на га ка пі та лу Ма зыр ска га НПЗ, — кан ста та ваў 

Ігар Се чын. — І ад каз ва ю чы на ва ша пы тан не, што ра біць да лей, 

Аляк сандр Ры го ра віч, — трэ ба пра ца ваць ра зам. Ка неш не ж, мы 

на стро е ны кан струк тыў на».
Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 Да вед ка
«Рас наф та» — най буй ней шая наф та га за вая кар па ра цыя све-

ту. Па ін фар ма цыі, раз ме шча най на афі цый ным сай це кам па ніі, 

у 2019 го дзе ўзро вень зда бы чы вуг ле ва да ро даў склаў больш за 

285 міль ё наў тон наф та ва га эк ві ва лен ту, пры ся рэд не су тач ным уз-

роў ні зда бы чы ка ля 5,8 міль ё на ба ра ляў. Гэ ты вы нік адзін з най-

леп шых у гла баль най га лі не. Аб' ём пе ра пра цоў кі наф ты і га за ва га 

кан дэ нса ту за мі ну лы год — 110 міль ё наў тон. З іх 10 міль ё наў — на 

наф та пе ра пра цоў чых за во дах кам па ніі за мя жой. Кам па нія ва ло дае 

сет кай за пра вак на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, якая скла да ец ца з 36 АЗС.


