
У но вых га тэ лях не аб ход на 
мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць 
ай чын ную пра дук цыю,
лі чыць Прэ зі дэнт

Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел у ад крыц ці 
ўзве дзе на га да чэм пі я на ту све ту па ха кеі га тэ ля 
«Рэ не санс Мінск». Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся 
з га тэ лем, умо ва мі пра жы ван ня гас цей. На пе ры яд 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту тут раз мес цяц ца дэ ле га цыі 
шас ці кра ін-удзель ніц: ха кей ныя ка ман ды 
Ка на ды, Нар ве гіі, Сла ва кіі, Да ніі, Чэ хіі і Шве цыі.

15 КРАСАВІКА  2014 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 69  (27679)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

5 6

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-

 ка шэн ка пад пі саў Указ № 159 
«Аб уня сен ні да паў нен няў і змя-
нен няў ва Указ Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь ад 21 сту дзе ня 
2013 го да № 41», які пры ня ты 
ў мэ тах пра ду хі лен ня пе ра но су 
ра дые нук лі даў на пры лег лыя 
да Па лес ка га дзяр жаў на га ра-
ды я цый на-эка ла гіч на га за па-
вед ні ка тэ ры то рыі, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі-
да ра.

Шы ро кая гра шо вая ма са 
(ШГМ) у Бе ла ру сі на 1 кра са ві ка 
2014 го да скла ла Br202,9 трлн 
і з па чат ку го да ўзрас ла на 
Br9,6 трлн, або на 4,9%, у тым 
лі ку за сту дзень-лю ты — на 
Br2,4 трлн, або на 1,2%, за са ка-
вік — на Br7,2 трлн, або на 3,7%.

Са вет ЕС на ўзроў ні кі раў ні-
коў МЗС адоб рыў вы дзя лен не 
Укра і не 1 млрд еў ра мак ра фі-
нан са вай да па мо гі і за цвер дзіў 
ад ме ну да 1 ліс та па да мыт ных 
пош лін для та ва раў з гэ тай кра-
і ны.

Ка мі тэ там дзяр жаў на га кант-
ро лю па ча ты ма ні то рынг ста ну 
аг ра эка ту рыз му ў Бе ла ру сі. 
Прад стаў ні кі КДК вы ба рач на 
на вед ва юць суб' ек ты аг ра эка ту-
рыз му, вы ву ча юць усе ас пек ты, 
звя за ныя з удас ка на лен нем аг-
ра эка ту рыс тыч най дзей нас ці.
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +10°
Віцебск      +10°
Гомель      +12°
Гродна      +10°
Магілёў      +12°
Мінск      +12°  
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Страхі і міфы 
сямейнага 

харчавання

У краме 
не пашкодзіць 

пільнасць

Пра што 
распавядаюць 

«Гарадскія 
шалі»

2

ПА СУТНАСЦІ СПРАВЫПА СУТНАСЦІ СПРАВЫ

ЛЮ БIШ ЕС ЦI — ЛЮ БI I Ў КРА МУ ХА ДЗIЦЬЛЮ БIШ ЕС ЦI — ЛЮ БI I Ў КРА МУ ХА ДЗIЦЬ

По зірк пад упа коў куПо зірк пад упа коў ку  ��

Хо дзіш па кра мах, гля дзіш на та ва ры, што 
роў ны мі ра да мі, як на па ра дзе, ста яць на 
па лі цах. Хо дзіш і на ват не за дум ва еш ся, 
што нех та ў гэ ты час ся дзіць у ла ба ра то-
рыі і тэс ці руе пра дукт, за якім па цяг ну ла ся 
ру ка, на якасць і бяс пе ку... Мож на ска заць, 
што ка лі б не іс на ва ла На ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па хар ча ван ні, 

то вы твор цы не пры трым лі ва лі ся б ні я кіх 
стан дар таў, па тра ба ван няў бяс пе кі — і ха-
дзіць у ма га зі ны ста ла б, мяк ка ка жу чы, 
не вель мі бяс печ на. Ге не раль ны ды рэк-
тар, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар 
Зя нон ЛОЎ КІС па тлу ма чыў ка рэс пан дэн-
ту «Звяз ды», за што зма га юц ца 
спе цы я ліс ты цэнт ра.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.04.2014 г. 
Долар ЗША    9930,00
Еўра 13760,00
Рас. руб. 276,00
Укр. грыўня 778,82ДОМ ДЛЯ МАМ І НЕ МАЎ ЛЯТ 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў удзел у рэс пуб-
лі кан скім су бот ні ку. Ра зам з кі раў ні ком дзяр жа вы на бу-
даў ніц тве но ва га аку шэр ска-гі не ка ла гіч на га кор пу са 5-й 
га рад ской клі ніч най баль ні цы пра ца ва лі чы ноў ні кі, сту дэн-
ты Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ду ні вер сі тэ та і трох ра зо вая 
алім пій ская чэм пі ён ка, Ге рой Бе ла ру сі Да р'я До мра ча ва, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Па пры быц ці на будп ля цоў ку Прэ зі дэн ту да ла жы лі аб хо дзе 
бу даў ніц тва. Ра бо ты вя дуц ца з апя рэ джан нем гра фі ка на 12 ме-
ся цаў, увес ці ў строй аб' ект пла ну ец ца да 3 лі пе ня 2015 го да.

За тым Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў ся не па срэд на ў бу-
ды нак но ва га рад до ма, дзе яго бры га да вы кон ва ла пра цы па 
пры ла дзе цэ мент ных сця жак.

Гэ ты рад дом ста не ад ным з най буй ней шых у Бе ла ру сі і бу дзе 
ад па вя даць усім су час ным са ні тар ным па тра ба ван ням. Бу ды нак 
бу дзе мак сі маль на кам форт ным як для пер са на лу, так і для са міх 
па ра дзіх, а ўзро вень якас ці ака зан ня мед да па мо гі і ды яг нос ты кі 
на па ра дак вы шэй шы. На пло шчах аку шэр ска-гі не ка ла гіч на га 
кор пу са ў тым лі ку раз мес цяц ца ла ба ра то рыя з най ноў шым аб-
ста ля ван нем, ка бі не ты фі зі я тэ ра піі і функ цы я наль най ды яг нос ты кі, 
су час ныя па мяш кан ні для ка фед раў ме ду ні вер сі тэ та.

ПА ЕЎ РА ПЕЙ СКАЙ КА ЛЯ І НЕ 
Бу даў ні кі цвёр да абя ца юць, што рэ кан струк цыя стан цыі Брэст-Цэнт раль ны бу дзе 

за вер ша на да чэм пі я на ту све ту па ха кеі. На зы ва ец ца да та афі цый на га ўво ду ў строй 
рэ кан стру я ва ных аб' ек таў — 1 мая. А пра ца, па чы на ю чы з 2008 го да, бы ла пра ве-

дзе на вя ліз ная. Брас таў ча не і гос ці го ра да з ра зу мен нем цяр пе лі ня зруч нас ці, вы клі ка ныя бу доў ляй, у 
спа дзя ван ні, што но вы вак зал і стан цыя бу дуць не толь кі ўтуль ны мі, але і пры го жы мі, су час ны мі, стыль-
ны мі. І вось кар ці на за ход ніх ва рот кра і ны на бы вае свае кан чат ко выя ры сы. Пер шы мі бы лі рэ кан стру я-
ва ны пу ці і пе ро ны мас коў ска га бо ку вак за ла. У кан цы мі ну ла га го да зда дзе на ў экс плу а та цыю поў нас цю 
аб ноў ле ная за ла ча кан ня. А ня даў на пас ля доў га га пе ра пын ку на пер шы пуць вар шаў ска га бо ку вак за ла 
пры быў цяг нік з-за мя жы — элект рыч ка з Ця рэс па ля. Не ўза ба ве ўсе цяг ні кі з за ха ду бу дуць пры хо дзіць 
у Брэст па дзвюх еў ра пей скіх ка ля і нах. Но выя пу ці ўжо фак тыч на пра кла дзе ны.

Ця пер ра бо та кі піць на пе ро не вар шаў ска га бо ку. Тут уз ве дзе на ажур нае па крыц цё. Пе рон бу дзе за-
шклё ным (і на ват з па да грэ вам у зі мо вы час). 
А на тым мес цы, дзе ра ней бы ла шкля ная за ла, 
якая пры мы ка ла да вак за ла, раз бі ты пры го жы 
сквер. Дня мі ў бу дын ку вак за ла пас ля рэ кан-
струк цыі ад крыў ся рэ ста ран. Яго су пра цоў ні кі 
абя ца юць ра да ваць на вед валь ні каў стра ва мі 
бе ла рус кай і еў ра пей скай кух ні.

Брэсц кі вак зал, яко му больш за 100 га-
доў, пас ля рэ кан струк цыі за ха ваў сваю 
гіс та рыч ную ад мет насць і на быў но выя су-
час ныя ры сы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

На двор'е На двор'е   ��

МОЦ НЫЯ ДАЖ ДЖЫ 
І ЗА МА РАЗ КІ ЎНА ЧЫ 

А на Вя лік дзень ча ка ец ца да плюс 20 
Сён ня на двор'е на тэ ры то рыі на шай кра і ны па гор шыць 
сур' ёз ны цык лон, які ідзе да нас з бо ку За ход няй Еў ро-
пы. Та му паў сюд на на зі ра юц ца апад кі, а мес ца мі моц ныя 
даж джы і на ват на валь ні цы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я-
ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
Фя до та ва.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе ад плюс 
6 гра ду саў па паў ноч ным за ха дзе, да 13 цяп ла па  паў днё вым 
ус хо дзе Бе ла ру сі. У се ра ду цык лон кры ху ад пус ціць і ка рот ка-
ча со выя даж джы ча ка юц ца толь кі мес ца мі, ад нак па ха ла дае. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на се ра ду бу дзе ва гац ца ад мі нус 
1 да плюс 5, удзень — 6–12 цяп ла, а па Го мель скай воб лас ці да 
плюс 14 гра ду саў. У дру гой па ло ве тыд ня апад каў прак тыч на не 
бу дзе. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч 
на чац вер і пят ні цу бу дзе ва гац ца ад мі нус 3 да плюс 4 гра ду саў. 
Удзень у чац вер со ней ка пра грэе да плюс 7–14 гра ду саў. А ў пят-
ні цу да нас за ві тае больш цёп лае па вет ра з бо ку поўд ня Еў ро пы і 
тэм пе ра ту ра па вя лі чыц ца да 10–16 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на вы хад-
ныя праг на зу ец ца кам форт нае, пе ра важ на без апад каў на двор'е. 
Толь кі на поўд ні кра і ны мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж-
джы. У асоб ных ра ё нах ра ні цай ту ман. Па цяп лее на ват і ўна чы, 
ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра ста не ўжо 2–7 цяп ла, 20 кра са ві ка 
па поўд ні — да плюс 10 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ўжо плюс 
13–18 гра ду саў, а ў асоб ных ра ё нах — да 20 гра ду саў вы шэй 
за нуль.

Сяр гей КУР КАЧ.

70 млн
дрэў па са джа на пад час «Тыд-
ня ле су», які быў пры све ча ны 
70-й га да ві не вы зва лен ня Бе-
ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц-
кіх за хоп ні каў. Гэ тыя дрэ вы 
ста нуць свое асаб лі вым мір-
ным па слан нем бу ду чым па-
ка лен ням бе ла ру саў. Больш 
за ўсё се ян цаў і са джан цаў 
(16,7 млн) вы са дзі лі жы ха ры 
Го мель шчы ны. Удзель ні ка мі 
ак цыі ў Ма гі лёў скай воб лас-
ці па са джа на 13,6 млн дрэў, 
у Мін скай — 12 млн, у Ві цеб-
скай — 10,2 млн, у Гро дзен-
скай 9,9 млн і ў Брэсц кай — 
7,6 млн. Акра мя ства рэн ня 
но вых ля соў, за клад ва лі ся 
па мят ныя алеі і скве ры ў го-
нар во і наў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, якія зма га лі ся за вы-
зва лен не Бе ла ру сі.

АЛЕЯ Ў ГО НАР ВЫ ЗВА ЛЕН НЯ
Су бот ні кі — гэ та вель мі доб рая тра ды цыя, якая яд нае лю-
дзей і да зва ляе ха ця б адзін раз у год усім ра зам па пра ца-
ваць на агуль ны вы нік. Та кую дум ку вы ка заў кі раў нік Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Анд рэй КА БЯ КОЎ, які ўдзель ні чаў 
у за клад цы ясе не вай алеі ў Ло шыц кім пар ку.

Пад час рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка ў ад ным з най пры га жэй шых 
пар каў ста лі цы вы са дзі лі алею з 70 ясе няў — ме на ві та та кі юбі лей 
вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў ад зна чае сё ле та 
Бе ла русь. Ад но з дрэў Анд рэй Ка бя коў па са дзіў аса біс та.

Але ўша на ван не юбі лей най да ты — не адзі ная ад мет насць 
сё лет ня га рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка. У гэ тым го дзе ўсе за роб-
ле ныя пад час яго срод кі бу дуць на кі ра ва ны на ства рэн не цэнт ра 
па зіт рон на-эмі сій най та маг ра фіі ў РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды цын скай 
ра ды я ло гіі імя М. М. Аляк санд ра ва. «Мы ўсе пра цу ем для та го, каб 
на быць ад па вед нае аб ста ля ван не, каб на шы ан ках во рыя атры ма-
лі но вую якасць ля чэн ня і ды яг нос ты кі. Гэ та агуль на на цы я наль ная 
за да ча», — пад крэс ліў кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та.

На яго дум ку, асаб лі вае зна чэн не су бот нік на бы вае на пя рэ-
дад ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі, ка лі Бе ла русь бу дзе су стра каць 
шмат за меж ных гас цей. «У Год гас цін нас ці хо чац ца, каб мы бы лі, 
як заў сё ды, пры го жыя, вет лі выя і кры ху леп шыя, чым звы чай-
на», — ска заў Анд рэй Ка бя коў і па абя цаў, што бу дзе са чыць за 
тым, як рас це па са джа нае ім дрэ ва.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

МА БІЛЬ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 
У КІ ШЭ НІ ШКО ДЗІЦЬ 

ІН ТЫМ НА МУ ЖЫЦ ЦЮ
На ву коў цы пра цяг ва юць спра чац-

ца пра шко ду ма біль ных тэ ле фо наў з 
пунк ту гле джан ня ры зы кі для па тэн цыі. 
Па вод ле апош ня га да сле да ван ня аў-
стрый скіх і егі пец кіх спе цы я ліс таў, што-
дзён нае ін тэн сіў нае ўздзе ян не ўклю ча-
на га ма біль на га тэ ле фо на ад на знач на 
па гра жае эрэк тыль най дыс функ цы яй, 
пі ша СTV Nеws. Экс пер ты аб сле да ва лі 
дзве гру пы муж чын. На зі ран не пра цяг-

ва ла ся шэсць га доў. Асаб лі вых ад роз-
нен няў у гру пах па ўзрос це, ва зе, рос-
це, уз роў ні тэс тас тэ ро ну або на яў нас ці 
ты ту нё вай за леж нас ці не бы ло. Ад нак 
ад роз нен ні на зі ра лі ся, ка лі ўліч ваў ся 
час, які ча ла век тры маў уклю ча ны тэ ле-
фон у ру цэ або кі шэ ні. Лю дзі з асноў най 
гру пы з дыс функ цы яй на сі лі ўклю ча-
ны тэ ле фон у ся рэд нім па 4,4 га дзі ны ў 
дзень. А лю дзі з кант роль най гру пы — 
1,8 га дзі ны.

УКРА І НА ПРА ПА НА ВА ЛА 
ААН УВЕС ЦІ МІ РА ТВОР ЦАЎ 
ВА ЎСХОД НІЯ РЭ ГІ Ё НЫ

Кі еў пра па на ваў ААН пра вес ці су мес ную спец-
апе ра цыю на ўсхо дзе кра і ны сі ла мі мі ра твор чых 
вой скаў. Та кую ме ру агу чыў ча со вы вы канаўца 
аба вяз каў прэ зі дэн та Укра і ны Аляк сандр Тур чы-
наў пад час тэ ле фон най раз мо вы з ге не раль ным 
сак ра та ром ААН Пан Гі Му нам. Тур чы наў лі чыць, 
што гэ та да па мо жа па збег нуць су праць праў ных 
дзе ян няў або аб ві на вач ван няў у іх. «Мы не пя рэ чым і ві та ем, ка лі з ва шай да па мо гай бу-
дзе пра ве дзе на су мес ная ан ты тэ ра рыс тыч ная апе ра цыя на ўсхо дзе. Та ды спе цы я ліс ты і 
на зі раль ні кі са мі змо гуць па цвер дзіць ле гі тым насць і пра ва мер насць на шых дзе ян няў», 
— ад зна чыў Тур чы наў. У ад каз Пан Гі Мун за пэў ніў па лі ты ка, што Кі еў мо жа раз ліч ваць 
на ААН як на парт нё ра. Ра ней, 14 кра са ві ка, Аляк сандр Тур чы наў аб вяс ціў, што не вы-
клю чае пра вя дзен ня ўсе на род на га рэ фе рэн ду му — гэ та зна чыць вы ка нан ня ад на го з 
асноў ных па тра ба ван няў пра ра сій скіх ак ты віс таў, што іні цы я ва лі буй на маш таб ныя мі тын гі 
на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны. Зрэш ты, спі кер Вяр хоў най Ра ды ўпэў не ны, што «пе ра-
важ ная боль шасць укра ін цаў вы ка жац ца за не па дзель ную не за леж ную дэ ма кра тыч ную 
і ўні тар ную Укра і ну».

РА СІЯ ЎНЯ СЕ $900 ТЫС. НА ПРА ЕКТ ААН 
ПА ПАД ТРЫМ ЦЫ ПРА ГРА МЫ
ДЭ МА ГРА ФІЧ НАЙ БЯС ПЕ КІ БЕ ЛА РУ СІ

Прэм' ер-мі ністр Ра сіі Дзміт рый Мядз ве дзеў пад пі саў 
рас па ра джэн не ўра да РФ аб вы дзя лен ні з фе дэ раль на га 
бюд жэ ту $900 тыс. для вы пла ты мэ та ва га ўзно су ў Фонд 
ААН па на ро да на сель ніц тве. Ад па вед ны да ку мент апуб-
лі ка ва ны на ра сій скім афі цый ным ін тэр нэт-пар та ле пра-
ва вой ін фар ма цыі. Срод кі вы дзя ля юц ца на рэа лі за цыю 
пра ек та «Пад трым ка рэа лі за цыі на цы я наль най пра гра мы 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

РЭ НЕ САНС ПА-БЕ ЛА РУС КУ — РЭ НЕ САНС ПА-БЕ ЛА РУС КУ — 
АД РА ДЖЭН НЕАД РА ДЖЭН НЕ

Фотаздымі БЕЛТА.

«ВЫ ТВОР ЦА 
ПА ВІ НЕН 
ГА РАН ТА ВАЦЬ 
ЯКАСЦЬ...»
Якасць на шых пра дук таў 
вы шэй шая за тэх рэг ла мен ты 
Мыт на га са ю за

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вы свят ля лi, Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вы свят ля лi, 
як у су час ным све це мож на хар ча вац ца смач на як у су час ным све це мож на хар ча вац ца смач на 
ды бяс печ на i хто за гэ тым со чыцьды бяс печ на i хто за гэ тым со чыць


