
— Да нас на ма шы не пры яз-
джае на чаль нік пе ра соў на га ад-
дзя лен ня су вя зі Ве ра Буць ко, з 
людзь мі па га во рыць, усё, што 
трэ ба, пры вя зе — нам грэх скар-
дзіц ца. Вяс коў цы вель мі за да во-
ле ныя: паш тар ка і прэ су све жую 
пры ня се ў тэр мін, і да па мо жа ў 
апла це па слуг ці афарм лен ні пад-
піс кі. Але ж для нас са мае га лоў-
нае — каб пен сія бы ла свое ча со-
ва. З гэ тым праб лем ня ма ні ко лі. 
Акра мя та го, паш та ві кі пры во зяць 
цу кар, кру пы, ма ка ро ну, хлеб — 
усё тан ней, чым у аў та лаў цы.

Стар шы ня Удар нен ска га сель-
са ве та Лель чыц ка га ра ё на Але на 
СЯР ДЗЮК ка жа, што на іх тэ ры то-
рыі сем на се ле ных пунк таў і толь-
кі ад но ста цы я нар нае ад дзя лен не 
су вя зі — у аг ра га рад ку Удар нае. 
Ас тат нія шэсць вё сак аб слу гоў ва-
юць паш та ві кі з рай цэнт ра:

— Пер ша па чат ко ва, па куль 
асвой ва лі та кую сіс тэ му аб слу-
гоў ван ня вяс коў цаў, хва ля ва лі ся, 
што на сель ніц тва бу дзе 
не за да во ле на.

Ап ты мі за цыяАп ты мі за цыя  ��
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ
У тэ ле фон най раз мо ве 

мі ніст раў за меж ных спраў 
Бе ла русі Ула дзі мі ра Ма кея і 
Расіі Сяр ге я Лаў ро ва бы лі аб-
мер ка ва ны бя гу чыя пы тан ні 
бе ла рус ка-ра сій ска га су пра-
цоў ніц тва, ход пад рых тоў кі 
па ся джэн ня Вы шэй ша га Еў-
ра зій ска га эка на міч на га са ве-
та на ўзроў ні кі раў ні коў дзяр-
жаў у Мін ску 29 кра са ві ка.

На цы я наль ны банк Бе ла-
ру сі рэ ка мен да ваў бан кам 
пры маць ад гра ма дзян ва лю ту 
з ня знач ны мі па шко джан ня мі. 
Для гэ та га бан кам рэ ка мен-
да ва на пе ра гле дзець пе ра лік 
пры кмет пла цеж нас ці банк но-
таў у за меж най ва лю це.

Кі на тэ атр «Маск ва» ад-
кры ец ца пас ля ма дэр ні за-
цыі ў Мін ску 1 мая прэм' е рай 
філь ма «Кух ня ў Па ры жы».

РУП «Бе ла рус кая АЭС» 
атры ма ла поў ную лі цэн зію на 
бу даў ніц тва пер ша га энер га-
бло ка атам най стан цыі.

На мі наль ная на лі ча ная 
ся рэд ня ме сяч ная за ра бот-
ная пла та ра бот ні каў Бе-
ла ру сі ў сту дзе ні-са ка ві ку 
гэ та га го да скла ла Br5 млн 
497,2 тыс., у тым лі ку ў са-
ка ві ку — Br5 млн 753,1 тыс. 
і па вя лі чы ла ся ў па раў на нні з 
лю тым 2014 го да на 6,8 пра-
цэн та, або на Br363,9 тыс.

КОРАТКА

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

ВА ТЫ КАН КА НА НІ ЗУЕ АД РА ЗУ 
ДВУХ ПАН ТЫ ФІ КАЎ

Ян ХХІ ІІ і Ян Па вел ІІ бу дуць пры лі ча ны да лі ку свя тых. На цы ры мо-
нію ка на ні за цыі, якую ў ня дзе лю бу дзе пра во дзіць дзей ны пан ты фік 
Фран ці шак, з'яз джа юц ца сот ні ты сяч па лом ні каў з уся го све ту. Акра мя 
та го, у Ва ты кан пры бу дуць 19 кі раў ні коў дзяр жаў і 24 прэм' ер-мі ніст-
ры. До ступ на цы ры мо нію ад кры юць для ўсіх ах вот ных, але мес ца на 

пло шчы Свя то га Пят ра мо жа ха піць не ўсім. Ра шэн не аб пры лі чэн ні пан ты фі каў да лі ку свя тых 
бы ло пры ня та ў чэр ве ні 2013 го да. Ка на ні за цыя маг чы мая толь кі пас ля па цвяр джэн ня двух ство-
ра ных цу даў. Ад нак у вы пад ку Яна Паў ла ІІ па па Фран ці шак пай шоў на ад ступ лен не ад пра ві лаў: 
па куль уда ло ся да ка заць толь кі адзін з іх. Яго ма літ ва мі бы ла вы ле ча на жан чы на з Кос та-Ры кі, 
якая па ку та ва ла на не вы леч ную хва ро бу. Ра шэн не аб пры лі чэн ні да лі ку свя тых бы ло пры ня та 
па су куп нас ці за слуг ня бож чы ка пе рад Кас цё лам.

ПУ ЦІН НА ЗВАЎ СУР' ЁЗ НЫМ ЗЛА ЧЫН СТВАМ ПРЫ МЯ НЕН НЕ 
КІ Е ВАМ АР МІІ ЎНУТ РЫ КРА І НЫ

Ка лі рэ жым у Кі е ве па чаў пры мя няць вой ска су праць на сель ніц тва ўся рэ дзі не кра і ны, гэ та, 
без уся ля кіх су мнен няў, вель мі сур' ёз нае зла чын ства су праць свай го на ро да. Пра гэ та за явіў 
прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін. Прэ зі дэнт РФ на га даў, што на ват ле гі тым ны кі раў нік Укра і ны 
Вік тар Яну ко віч не ад ва жыў ся на пад клю чэн не ар міі для раз го ну мі тын гаў у Кі е ве, хоць меў на 
гэ та ад па вед ны ман дат. Пу цін пе ра ка на ны, што сён няш нія ўла ды ў Кі е ве та ко га ман да ту не 
ма юць, а ле гі тым насць іх дзе ян няў на огул толь кі част ко вая. Па вод ле яго слоў, тое, што ад бы-
ва ец ца ў Да не цку, — не вост рая фа за кан флік ту. Гэ та кар ная апе ра цыя. Дзе ян ні ўла даў Кі е ва 
су праць на ро да Укра і ны бу дуць мець для іх на ступ ствы, у тым лі ку ў пла не між дзяр жаў ных 
ад но сін РФ і Укра і ны.

ВІ ЗА Ў ЕГІ ПЕТ ПА ДА РА ЖЭЕ З 1 МАЯ
З па чат ку мая ту рыс тыч ныя ві зы ў Егі пет па да ра жэ юць 

на пяць до ла раў. Ту рыс там да вя дзец ца пла ціць ужо не 15, 
а 20 до ла раў. Ад нак мяс цо выя ўла ды ўпэў не ны, што гэ та не 
ада б'ец ца на па то ку ту рыс таў. «У лю бым вы пад ку на шы ві зы 
па-ра ней ша му за ста юц ца ад ны мі з са мых тан ных у све це», — 
лі чыць мі ністр ту рыз му Егіп та Хі шам За зу.

ДЗЁН НЫ СОН
СКА РА ЧАЕ ЖЫЦ ЦЁ?

А м а  т а  р а м 
« н а  г а  н я ц ь » 
час, які трэ ба 
бы ло вы дат-
ка ваць на сон 
ноч чу, за кошт 
дзён ных «пе ре-
сы паў» у офі се 
або до ма, вар-
та быць больш асця рож ны мі. Но выя 
да ныя свед чаць, што та кая звыч ка па-
вы шае ры зы ку заў час най смер ці, пі ша 
Thе Tіmеs оf Іndіа. Вы дан не спа сы ла ец-
ца на да сле да ван не, пра ве дзе нае на-
ву коў ца мі Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та. 
У ім пры ня лі ўдзел больш за 16 ты сяч 
ча ла век, якіх апы та лі на прад мет іх звы-
чак спаць аль бо не спаць удзень. За тым 
на ву коў цы на пра ця гу 13 га доў на зі ра лі 
за гэ ты мі людзь мі і зра бі лі не пры ем нае 
для ама та раў дзён на га сну ад крыц цё. 
Ака за ла ся, што лю дзі ва ўзрос це ад 40 
да 79 га доў, якія прак ты ку юць не вя лі кі 
сон днём (ка ля га дзі ны), ме лі на 14% 
больш шан цаў па мер ці ў па раў на нні з 
ты мі, хто не дра маў. Больш пра цяг лы 
дзён ны сон (га дзі ну ці больш) па вя ліч-
ваў ры зы ку смер ці на 32%, га во рыц ца 
ў да сле да ван ні, апуб лі ка ва ным у «Аме-
ры кан скім ча со пі се эпі дэ мі я ло гіі». Пры 
гэ тым дак лад ная пры чы на па ве лі чэн ня 
ры зы кі смер ці ў тых, хто спіць удзень, 
па куль не вя до ма.

Як мужык 
ад акулы 

па вадзе бег

Якой
гасцініцы

дадуць
«зорку»?

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.04.2014 г. 
Долар ЗША    9970,00
Еўра 13790,00
Рас. руб. 279,50
Укр. грыўня 863,20

Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
ві цэ-прэм' ер:

«Ка лі б гро шы, якія бе ла ру сы 
«ўклад ва юць» у эка но мі кі ін-
шых дзяр жаў, ад да ючы пе ра-
ва гу ім парт ным та ва рам, бы лі 
па тра ча ны ўнут ры кра і ны, то, 
па-пер шае, да хо ды на сель ніц-
тва рас лі б больш хут кі мі тэм-
па мі, па-дру гое, ва лю ты ў нас 
за ста ло ся б столь кі, што ста-
ноў чае саль да бы ло б не каль кі 
міль яр даў до ла раў, і наш ру бель 
не тое што не дэ валь ва ваў ся 
б, але па сту по ва ўма цоў ваў ся, 
быў бы ад ной з са мых устой-
лі вых ва лют. Та кім чы нам, 
сты му лю ю чы ім парт, мы па-
гар ша ем свой жыц цё вы ўзро-
вень: за кошт та го, што губ ля-
ем пра цоў ныя мес цы, па да ткі. 
У су вя зі з гэ тым за да ча, якая 
ста віц ца пе рад ай чын ны мі вы-
твор ца мі, за клю ча ец ца ў тым, 
каб за бяс пе чыць больш хут кае, 
эфек тыў нае ад наў лен не сва іх 
па зі цый на ўлас ным рын ку».

ПОШ ТА «НА КО ЛАХ»
НІ КО ЛІ НЕ СПАЗ НЯ ЕЦ ЦА

На чаль нік пе ра соў на га ад дзя лен ня су вя зі Ве ра БУЦЬ КО
і кі роў ца Ана толь КА ВА ЛЕН КА пе ра да юць па сыл ку
жы хар цы вёс кі Бу да-Лель чыц кая. 22
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Іван Па лын, пен сі я нер з вёс кі Но вае Па лес се, якая зна хо-
дзіц ца за 20 км ад Лель чы цаў, ужо за быў тыя ча сы, ка лі ў 
вёс цы бы ла ста цы я нар ная пош та. Га во рыць, да пе ра соў най 
пры вык вель мі хут ка. Ака за ла ся, што зруч нас цяў ад та кой 
фор мы аб слу гоў ван ня вель мі шмат.

«ЧАР НО БЫЛЬ СКІЯ 
ТЭ РЫ ТО РЫІ»:

за бяс пе чыць нар маль нае 
функ цы я на ван не на род най гас па дар кі 
Па ча ла ся ра бо чая па езд ка Прэ зі дэн та Аляк санд ра
Лу ка шэн кі па тэ ры то ры ях, па цяр пе лых ад ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы зра біў аб лёт тэ ры то рыі поў на чы Мін-
скай і Ма гі лёў скай аб лас цей, азна ё міў ся з хо дам па сяў ной кам-
па ніі.

Сён ня Прэ зі дэнт па бы вае ў па цяр пе лых ра ё нах Ма гі лёў скай 
воб лас ці, на ве дае шэ раг сель ска гас па дар чых, са цы яль ных аб' ек-
таў, пра вя дзе за пла на ва ную два га ды на зад на ра ду па пы тан нях 
раз віц ця паўд нё вай част кі Ма гі лёў скай воб лас ці.

Не каль кі га доў та му кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў кі раў ніц тву 
Ма гі лёў скай воб лас ці су мес на з ура дам пра ду маць стра тэ гію і на-
прам кі раз віц ця гэ тых тэ ры то рый у мэ тах за бес пя чэн ня нар маль-
на га функ цы я на ван ня на род най гас па дар кі і па вы шэн ня ўзроў ню 
жыц ця лю дзей. Ме на ві та пра гэ та і пой дзе раз мо ва на на ра дзе з 
шы ро кім ко лам за ці каў ле ных, у час якой урад і мяс цо выя ор га ны 
ўла ды да ло жаць Прэ зі дэн ту вы пра ца ва ныя комп лекс ныя па ды-
хо ды па перс пек тыў ных на прам ках раз віц ця паўд нё вай част кі 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

26 кра са ві ка 1986 го да ста-
ла для дзя сят каў ты сяч лю-
дзей ру бя жом, які па дзя ліў 
іх жыц цё на «да» і «пас ля» 
ава рыі на Чар но быль скай 
АЭС. З кар таў Бе ла ру сі, Ра-
сіі і Укра і ны знік лі дзя сят кі 
вё сак, з'я ві лі ся два га ра ды-
пры ві ды… Ма са вая эва ку а-
цыя на сель ніц тва з не бяс-
печ на за бру джа най зо ны 
скон чы ла ся лі та раль на праз 
не каль кі дзён пас ля над звы-
чай на га зда рэн ня.

Як пас ля вы свет лі ла ся, 
Чар но быль ская стан цыя ме-

ла шэ раг іс тот ных кан струк тыў ных не да хо паў. Тэх на ло гіі ман-
та жу так са ма па ру ша лі ся. Так, част ка труб бы ла зроб ле на не з 
цыр ко нію, а з ле гі ра ва най ста лі. Спра ва ў тым, што ўсе ра бо ты 
трэ ба бы ло скон чыць да па чат ку чар го ва га пар тый на га з'ез да. 
Але не за доў га пе рад тым вы яві ла ся, што тру бы з цыр ко нію пе-
ра тва ры лі ся ў стра шэн ны дэ фі цыт. І гэ тае свя до мае па ру шэн не 
тэх на ло гіі паз ней ста ла ад ным з фа таль ных: тры ва ласць труб са 
ста лі знач на мен шая ў па раў на нні з цыр ко ні е вы мі. Ка лі тэм пе ра-
ту ра ў рэ ак та ры па вы сі ла ся да кры тыч най, то ста лё выя тру бы 
эле мен тар на па ка ра ба ці лі ся. Маг чы мас ці рэ гу ля ваць ма гут насць 
рэ ак та ра больш не бы ло. І та ды ад быў ся вы бух…

З уз дзе ян нем ня бач на га ча ла ве ча му во ку во ра га зма га лі ся дзя-
сят кі ты сяч лік ві да та раў ава рыі. Не па срэд ны ўдзел у гэ тай спра ве 
пры няў Штаб гра ма дзян скай аба ро ны БССР, у якім 28 га доў та му 
пра ца ваў ця пе раш ні стар шы вы клад чык Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі мір МУ РАШ КА. Ён па дзя-
ліў ся з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» сва і мі ўспа мі на мі аб тым ча се.

«Да во дзі ла ся чы таць чы ноў ні кам
ледзь ве не лек цыі па ра ды я ло гіі…» 

— Я зай маў па са ду на мес ні ка на чаль ні ка ад дзе ла, які ад каз ваў 
за ўстой лі вае функ цы я на ван не аб' ек таў на род най гас па дар кі ў 
над звы чай ных сі ту а цы ях, са май цяж кай з якіх з'яў ля ец ца вай-
на. Мы вы ра ша лі пы тан ні, звя за ныя з эка но мі кай кра і ны, ра бі лі 
пла ны раз лі ко ва га го да на вы па дак на ды хо ду ад ной з та кіх сі ту-
а цый — ад ным сло вам, раз ліч ва лі бюд жэт рэс пуб лі кі ў вы пад ку 
ўзнік нен ня бя ды.

5 мая на тэ ры то рыі БССР му сі лі па чац ца ву чэн ні кра ін Вар-
шаў ска га да га во ра, якія бы лі скі ра ва ны на пра цу ў над звы чай ных 
сі ту а цы ях. 

Як гэ та бы ло Як гэ та бы ло   ��

СПЯКОТНАЯ
ВЯСНА 86-га

Ус па мі ны лік ві да та ра са май буй ной
тэх на ла гіч най ка та стро фы ХХ ста год дзя 

Спа чат ку зда ец ца, што 
на тхнен не вель мі лёг кае, 
ледзь улоў нае, ле ту цен-
нае… Ка лі бя рэш ста ту-
эт ку «За ла той Лі це ры» ў 
ру кі, то ад ра зу ад чу ва еш 
брон за вы ця жар ад каз-
нас ці. Але ж той, хто ха ця 
б ад ной чы зра зу меў, што 
зна чыць «на ра джаць» сло-
вы, ска зы, аб за цы і, на рэш-
це, тэкст, ве дае і пра ця жар 
са мо га на тхнен ня, пад якім 
час та мож на і за гі нуць.

На дум ку пер ша га на мес ні ка 
мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі 
Лі ліі АНА НІЧ, кон курс дру ка ва-
ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
да па ма гае га да ваць на цы я наль-
ную ін фар ма цый ную пра сто ру. 
«Дзе сяць га доў та му іні цы я ты ва 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі аб пра-
вя дзен ні кон кур су атры ма ла пад-
трым ку Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі. Ме на ві та та ды вы дат ная 
скульп ту ра Аляк санд ра Фін ска га 
на бы ла сваю наз ву і ме дый нае 
жыц цё», — ад зна чы ла Лі лія Ана-
ніч на цы ры мо ніі ўзна га ро джан ня. 
Па вод ле яе слоў, больш за дзвес-
це на тхняль ных ста ту э так за гэ ты 
час знай шлі сва іх гас па да роў у 
роз ных кут ках Бе ла ру сі.

Га лоў ная жур на лісц кая ўз на-
га ро да — ма ра, ба дай, кож на га 
га зет чы ка. І, хут чэй за ўсё, спра-
ва на ват не ў жа дан ні зда во ліць 
па чуц цё гор дас ці. Ён кож ны дзень 
шу кае, ду мае, пі ша, зноў шу кае, 
бя жыць, каб па спець, па спя вае — 
і гэ так бяс кон ца. На ват у ад па-
чын ку і быц цам бы ў вы хад ныя 
ён не вы хо дзіць з гэ та га ко ла. 
Вый шаў — усё, ты не жур на ліст. 
І ўзна га ро да па трэб на для та го, 
каб ра зу мець, што ты бе га еш не 
мар на. Каб са мо му са бе ска заць: 
«Раз атры ма ла ся, зна чыць, трэ ба 
яшчэ ле пей». Толь кі гэ та і па трэб-
на твор ча му ча ла ве ку — пры-

знан не. На ша га зе та яго ад чу ла: 
дзве «Лі це ры» (ся род якіх Гран-
пры) і ча ты ры лаў рэ а ты — вы дат-
ны вы нік. Што асаб лі ва пры ем на 
ад зна чыць, — ся род іх — пар тал 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да». Мы 
ста ра ем ся іс ці ў на гу з ча сам, ак-
тыў на пра цу ем над ін тэр нэт-вер-
сі яй, і на шу пра цу за ўва жы лі, спа-
дзя ём ся, і на шы чы та чы.

Усе, хто атры маў ста ту эт кі ці 
стаў на мі нан там, хут ка за бы лі ся 
на ўзна га ро ды і зноў без сто мы 
пра цу юць. Ха ця яшчэ па за ўчо ра, 
пе рад цы ры мо ні яй у Па ла цы Рэс-
пуб лі кі, усе нер во ва пра ходж ва лі-
ся па за ле і ду ма лі, ці вар тыя яны 
ўсё ж та кі брон за ва га «на тхнен-
ня»… Мно гія жур на ліс ты схіль ны 
да са ма кры ты кі, і гэ та, шчы ра ка-
жу чы, доб ра. На ват да па ма гае ў 
пра цы. Але гэ та ж і пры чы на хва-
ля ван ня. Усе — зу сім «зя лё ныя», 
во пыт ныя і агуль на пры зна ныя 

мэт ры — ад ноль ка ва пе ра жы ва-
лі, як школь ні кі пе рад вы ха дам 
да дош кі. Як бы там ні бы ло, а 
хо чац ца ад чуць ся бе пер шым. 
Ха ця б не на доў га. Яшчэ больш 
хва ля ван не ўзрас тае та ды, ка лі 
вы хо дзіш на сцэ ну і по бач з та-
бою ста яць ка ле гі з ін шых вы дан-
няў. Ра ней ты ста яў з імі по бач з 
дык та фо нам у вы цяг ну тай ру цэ, 
а ця пер ду ма еш: «Мо жа быць, ён 
глы бей за мя не зра зу меў і апі саў 
ней кую з'я ву ці па дзею?» Але вось 
на зы ва юць пе ра мож цу. На ват ка-
лі гэ та не ты, усё роў на ра ду еш ся. 
За свай го ка ле гу, за яго ную пра-
цу. Шчы ра він шу еш пе ра мож цу і 
ра зу ме еш, што са праў ды неш та 
не да пра ца ваў. А гэ та яшчэ больш 
пад ба дзёр вае на плён ную дзей-
насць, чым пе ра мо га, бо ты ўжо 
пры ду маў, што на пі шаш да лей. 
Ко ла не мае кан ца. На ступ ным 
го дам су стрэ нем ся зноў!

Залатая ЛіцераЗалатая Ліцера  ��

КАН КУ РЭН ЦЫЯ СЛОЎ — 
КАН КУ РЭН ЦЫЯ ДУ МАК

Нашы пераможцы:
Святлана Барысенка,

Уладзіслаў Кулецкі,
Святлана Яскевіч,

Яўген Пясецкі.

Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі ўручае Гран-пры 
дырэктару—галоўнаму рэдактару РВУ «Выдавецкі дом «Звязда»

Алесю Карлюкевічу.
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ПА ЛАЦ
ЗДА РОЎЯ І РА ДАС ЦІ

Лі ча ныя дні за ста юц ца да ад крыц ця Мінск ага аква пар ка «Ле бя дзі ны», які ўклю чае 
ў ся бе комп лекс з дзвюх аква то рый — ад кры тай і за кры тай, цэнтр з лаз ня мі, са ўна мі 
і са ля ной пя чо рай, дзі ця чы ся мей ны за баў ляль ны цэнтр, ат рак цы ё ны, трэ на жор ную за-
лу, бар і рэ ста ран.

Сваю наз ву аква парк атры маў дзя ку ю чы су сед ству з пры род на-бія ла гіч ным за каз-
ні кам «Ле бя дзі ны». Ён ста не 5-м па ве лі чы ні ў Еў ро пе і бу дзе здоль ны пры маць ад ра зу 
да 2 ты сяч на вед валь ні каў.


