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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Са мую вя лі кую вы руч ку ад 

рэа лі за цыі ў 2013 го дзе атры-
ма лі прад пры ем ства «Наф тан» 
і Ма зыр скі наф та пе ра пра цоў чы 
за вод — Br36 трлн 466,9 млрд 
і Br28 трлн 14,8 млрд ад па вед-
на. За мы кае трой ку лі да раў 
«Бе ла русь ка лій» — Br14 трлн 
756,5 млрд.

Мін скі мет ра па лі тэн стаў 
лаў рэ а там прэ стыж най Між-
на род най транс парт най прэ міі 
«За ла тая ка ляс ні ца» ў на мі на-
цыі «Леп шае прад пры ем ства 
гра мад ска га па са жыр ска га 
транс пар ту».

Коль касць зуб роў у Бе ла ру-
сі за апош нія 20 га доў па вя лі-
чы ла ся больш чым у 3 ра зы, 
і ця пер іх на тэ ры то рыі Бе ла-
веж скай пу шчы зна хо дзіц ца
1 тыс. 134 асо бі ны.

У Бе ла ру сі з лю та га гэ та га 
го да з-за ўку саў кля шчоў па 
ме ды цын скую да па мо гу звяр-
ну лі ся амаль 2,2 тыс. ча ла век, 
ся род якіх ка ля 900 дзя цей. Гэ-
та знач на больш, чым за ана ла-
гіч ны ле таш ні пе ры яд.

Пад час агля ду ў Асі по ві чах 
до ма 79-га до вай жан чы ны пра-
ва ахоў ні кі вы яві лі 7 алю мі ні е-
вых бі то наў і 15 пласт ма са вых 
ёміс тас цяў са 775 літ ра мі бра гі 
і 25 літ ра мі са ма го ну.
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Фо таздымкі Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Долар ЗША    10110,00
Еўра 13750,00
Рас. руб. 289,00
Укр. грыўня 846,03

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 4.06.2014 г. 

ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 57 000 171 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 51 300 153 900

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 125 000 375 000

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

112 500 337 500

Пачалася падпіска на «Звязду» на ІII квартал 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на 

ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай 
су вя 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.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым па да рун кам да 
свята для ва шых род ных і бліз-
кіх, для ва шых сяб роў.
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АБА МА ПА ПРА СІЎ У КАН ГРЭ СА $1 МЛРД
НА ЎМА ЦА ВАН НЕ БЯС ПЕ КІ Ў ЕЎ РО ПЕ 

Прэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма па пра сіў у Кан грэ са $1 млрд на ўма ца ван не бяс пе кі еў ра пей скіх са юз ні каў 
ЗША ў су вя зі з «но вы мі вы клі ка мі». Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва Blооmbеrg. За про ша ныя срод кі пла ну-
ец ца на кі ра ваць на ўзмац нен не пры сут нас ці ЗША ў Еў ро пе, у пры ват нас ці, у Чор ным і Бал тый скім мо рах. 
Прэ зі дэнт ЗША ўчо ра на ве даў Поль шчу з афі цый ным ві зі там. Па пры быц ці ён за явіў, што за бес пя чэн не 
бяс пе кі Поль шчы, як і бяс пе кі парт нё раў у Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пе, з'яў ля ец ца кра е ву голь ным ка-
ме нем улас най бяс пе кі Злу ча ных Шта таў. Пад час ча ты рох дзён на га еў ра пей ска га тур нэ Аба ма так са ма 
на ве дае Бель гію і Фран цыю. У Вар ша ве прэ зі дэнт ЗША пла нуе су стрэц ца з абра ным прэ зі дэн там Укра і ны 
Пят ром Па ра шэн кам.

НА ПАЎ ДНЁ ВЫМ УС ХО ДЗЕ УКРА І НЫ ЗА ГІ НУЎ 181 ЧА ЛА ВЕК 
За дні су тык нен няў на паў днё вым ус хо дзе Укра і ны за гі нуў 181 ча ла век. Як па ве дам ля юць ін фар ма генц-

твы, та кую ліч бу агу чыў на прэс-кан фе рэн цыі вы ка наў ца аба вяз каў генп ра ку ро ра кра і ны Алег Мах ніц кі. 
Па вод ле яго слоў, у цэ лым у Да не цкай і Лу ган скай аб лас цях за гі нуў 181 ча ла век, у тым лі ку 59 вай скоў-
цаў. Па ра не ны 293 ча ла ве кі. Алег Мах ніц кі па ве да міў, што пра ва ахоў ны мі ор га на мі Укра і ны рас сле ду ец ца 
675 кры мі наль ных спраў, звя за ных з ар га ні за цы яй ма са вых бес па рад каў і тэ ра рыс тыч ных ак таў. Між тым 
МНС Ра сіі пра па на ва ла гу ма ні тар ную да па мо гу для Да не цкай і Лу ган скай аб лас цей.

РА ДА НА ЗВА ЛА АФІ ЦЫЙ НУЮ ДА ТУ ІНАЎ ГУ РА ЦЫІ ПА РА ШЭН КІ 
Вяр хоў ная Ра да Укра і ны пры зна чы ла афі цый ную да ту інаў гу ра цыі но ва га прэ зі дэн та Пят ра Па ра шэн кі 

на 7 чэр ве ня, 10:00. Ра шэн не аб пра вя дзен ні ўра чыс та га па ся джэн ня пар ла мен та пад тры ма лі 300 дэ пу та-
таў (не аб ход ны мі ні мум — 226 га ла соў). Пра гра ма інаў гу ра цыі па куль не вя до мая, ад нак ад зна ча ец ца, што 
ад на ча со ва бу дуць да дзе ны пры ёмы для за меж ных прад стаў ні коў і ўкра ін скіх па лі ты каў.

ІС ПАН ЦЫ ПА ТРА БУ ЮЦЬ РЭ ФЕ РЭН ДУ МУ 
Дзя сят кі ты сяч ча ла век вый шлі на дэ ман стра цыі ў Іс па ніі з па тра ба ван-

нем пра вес ці рэ фе рэн дум аб бу ду чы ні ма нар хіі пас ля та го, як ста ла вя до ма 
аб ад ра чэн ні ка ра ля Ху а на Кар ла са ад тро на, па ве дам ля юць ін фар ма генц-
твы. Дэ ман стра цыі прай шлі ў Мад ры дзе, Бар се ло не, Се вільі і ін шых га ра дах 
Іс па ніі. Па вод ле звес так па лі цыі, на пло шчы Пу эр та-дэль-Соль у ста лі цы 
Іс па ніі са бра лі ся больш за 20 тыс. ча ла век. Дэ ман стран ты за па тра ба ва лі 
ўвес ці ў кра і не рэс пуб лі кан скую фор му праў лен ня, каб са мім вы ра шаць, хто ста не кі раў ні ком іх дзяр жа вы.

Ці шы ню ста ро га 
пра стор на га два ра або 

квар та ла пры ват най 
за бу до вы рап там па ру шае 

гру кат бу даў ні чай 
тэх ні кі. Част ка тэ ры то рыі 

аб но сіц ца бу даў ні чым 
пло там. За не каль кі 

дзя сят каў мет раў ад 
до ма праз не ка то ры час 
вы рас тае ве жа вы кран. 
Стра ла кра на ві сіць над 

пра ез най част кай… 
Та кая сі ту а цыя ўжо ста ла 

звык лай для жы ха роў 
буй ных га ра доў у цэ лым 
і Мін ска ў пры ват нас ці — 

за бу до ва ця пер да во лі 
час та вя дзец ца ме та дам

 ушчыль нен ня
тэ ры то рыі.

Па-ча ла ве чы Па-ча ла ве чы   �� РА БО ТА —
БЫЦЬ СЯБ РАМ 

Сац ра бот нік 
Га лі на Ці ха но віч 

ве дае,
як лю біць людзей, 

пра цу і ў лю бым 
уз рос це за хоў ваць 

ап ты мізм

ПАД
СТРА ЛОЙ

Ва кол экс плу а та цыі
бу даў ні чых кра наў у га рад скіх умо вах 

уз ні ка юць не па ра зу мен ні

«Тыя, хто пра цуе 
з людзь мі, людзь мі 
і за ста юц ца» 

Га лі на Ці ха но віч па пра фе сіі 
по вар. Ад па ста ян на га зна хо-
джан ня ў га ра чым цэ ху ў жан чы-
ны раз ві ла ся за хвор ван не, і яна 
вы му ша на бы ла змя ніць ра бо ту. 
Спа чат ку ста ла вы ха ва цель кай 
у дзі ця чым сад ку, а ча ты ры га ды 
та му прый шла ў тэ ры та ры яль ны 
цэнтр са цабс лу гоў ван ня на сель-
ніц тва Пер ша май ска га ра ё на 
Мін ска. Жан чы на пры зна ец ца, 
што вель мі лю біць кан так та ваць 
з людзь мі — і з ма лень кі мі, і, як 
ця пер, з па жы лы мі.

Мы су стрэ лі ся з Га лі най Іва-
наў най у ква тэ ры ад ной з яе клі-
ен так. Ні не Іва наў не Буд ніц кай 
90 га доў, але вы гля дае яна ма ла-
дзей шай. Жан чы ну ха рак та ры-
зу юць дро бя зі, і спа да ры ня Ні на 
вы дат на пра гэ та ве дае: пад-
фар ба ва ныя ва ла сы 
са бра ны ў пры чос ку. Фо
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ЧАР НА СЛІЎ 
ДА ПА МА ГАЕ 
КАНТ РА ЛЯ ВАЦЬ 
ВА ГУ 

Ка лі двой чы за дзень з'я-
даць жме ню чар на слі ву, то 
ўдас ца пе ра маг чы не кант-
ра ля ва ны го лад і ўрэш це па-
ху дзець, пі ша Thе Dаіlу Mаіl. 
Гэ тая вы сно ва ідзе ўраз-
рэз з пе ра ка нан нем, што ў 

чар на слі ве шмат ка ло рый 
і цук ру, якія ад на знач на 
пры вод зяць да на бо ру ва гі. 
Вя до ма так са ма, што чар-
на сліў спры яе нар ма лі за цыі 
і рэ гу ля ван ню стра ва ван ня. 
Су пра цоў ні кі Уні вер сі тэ та 
Лі вер пу ля ў вы ні ку экс пе ры-
мен таў прый шлі да вы сно-
вы, што здоль насць змян-
шаць апе тыт пе ра ва жае ў 
пла не ка рыс ці над вы со кай 
коль кас цю цук ру. На іх дум-
ку, і ін шыя су ха фрук ты мо-
гуць ва ло даць ана ла гіч ным 
эфек там.

СУТ НАСЦЬ 
ТА ЛЕ РАНТ НАС ЦІ 

За ха ван не між рэ лі гій на га мі ру 
і на цы я наль на га спа кою —

ад на з вы зна чаль ных рыс на ша га гра мад ства 
Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з удзель ні ка мі ІV Еў ра пей ска га пра ва слаў-
на-ка та ліц ка га фо ру му «Рэ лі гія і куль тур ная раз на стай-
насць: вы клі кі хрыс ці ян скім цэрк вам у Еў ро пе», па ве-
дам ляе БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што на су час ным 
эта пе ні во дзін на род, ні вод ная кан фе сія не мо гуць жыць, скан-
цэнт ра ваў шы ўва гу на са бе. «Гла баль ныя за да чы, якія ста яць 
сён ня пе рад ча ла вец твам, мож на вы ра шыць толь кі ра зам. Яшчэ 
ў 50-я га ды мі ну ла га ста год дзя вя до мы фран цуз скі фі ло саф Тэ яр 
дэ Шар дэн ка заў, што на ро ды ўжо да сяг ну лі та кой сту пе ні эка-
на міч най і псі ха ла гіч най уза е ма за леж нас ці, што да лей мо гуць 
рас ці, толь кі ўза е ма пра ні ка ю чы адзін у ад на го», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, гла ба лі за цыя све ту мае як ста ноў-
чыя, так і не га тыў ныя на ступ ствы. «У мно гіх кра і нах За ха ду ад-
зна ча ец ца ма раль ная дэ гра да цыя гра мад ства, ад мо ва ад хрыс-
ці ян скіх прын цы паў ма ра лі, раз бу рэн не ся мей ных асноў. Культ 
спа жы валь ніц тва і па го ня за за да валь нен ня мі ста но вяц ца рэ аль-
ны мі па гро за мі ду хоў на га вы ра джэн ня лю дзей і не дас ка на лай 
транс фар ма цыі дзяр жаў, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Па бу до ва но ва га све та па рад ку на та кіх прын цы пах бяз лі тас на 
ад ся кае гіс то ры ка-куль тур ныя ад роз нен ні на ро даў, іх бяс цэн ны, 
ста год дзя мі на пра ца ва ны во пыт у па бу до ве сям'і і дзяр жа вы, у 
ас но вах ра цы я наль на га жыц цё ва га ўкла ду і ўза е ма дзе ян ня з пры-
ро дай і гра мад ствам». Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што 
ў Бе ла ру сі, як і ўсю ды ў све це, пра явы су свет на га эка на міч на га 
кры зі су спа лу ча ны з гу ма ні тар ны мі праб ле ма мі. «Нам не аб ход на 
ўма ца ван не ма раль нас ці і вы со кай ду хоў нас ці. Нас тур буе рас паў-
сюдж ван не п'ян ства і нар ка ма ніі, праб ле ма са цы яль на га сі роц тва 
і ін шыя не пры ваб ныя з'я вы су час нас ці», — ска заў Прэ зі дэнт.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, прый шла па ра ўспом ніць, што 
ме на ві та хрыс ці ян скі све та по гляд з'яў ля ец ца га лоў ным культ ура-
ў тва раль ным фак та рам, які фар мі ра ваў са му еў ра пей скую цы ві лі-
за цыю. Ён лі чыць, што ра шэн не мно гіх жыц цё ва важ ных пы тан няў 
не маг чы ма без ак тыў на га ўдзе лу пра ва слаў ных і ка та лі коў. «І тое, 
што пра ва слаў ная і ка та ліц кая цэрк вы Еў ро пы імк нуц ца су мес ны мі 
на ма ган ня мі ар га ні за ваць по шук но вых фор маў між хрыс ці ян скай 
са лі дар нас ці, — гэ та вель мі важ на і аб на дзей вае», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што гэ тая су стрэ ча аба вяз-
вае яго і ўвесь бе ла рус кі на род з яшчэ боль шай ста ран нас цю 
і ад каз нас цю па ды хо дзіць да за ха ван ня між рэ лі гій на га мі ру і 
на цы я наль на га спа кою. Прэ зі дэнт за пэў ніў удзель ні каў фо ру му, 
што ў іх ні ко лі ў гэ тым пла не не бу дзе прэ тэн зій да бе ла рус ка га 
на ро да і бе ла рус кай дзяр жа вы. «Мы заў сё ды бу дзем на дзей ны мі 
су се дзя мі, парт нё ра мі і сяб ра мі для ўсіх лю дзей, якую б рэ лі гію 
яны ні вы зна ва лі, які б шлях да хра ма яны ні вы бі ра лі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Бе ла русь уні каль ная тым, што яе гіс то рыя не азмро ча на рэ лі-
гій ны мі вой на мі і між на цы я наль ны мі кан флік та мі. Мы бе раж лі ва 
за хоў ва ем і пе рад аём з па ка лен ня ў па ка лен не доб рыя тра ды цыі 
на шых прод каў: уза е ма ра зу мен не, па мяр коў насць, мі ла сэр насць, 
па ва гу да пра цы, мі ра люб насць і па тры я тызм», — ад зна чыў Прэ-
зі дэнт.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, пра ва слаўе і ка та лі цызм 
гіс та рыч на вы зна чы лі мен та лі тэт і на цы я наль ны ха рак тар бе ла ру-
саў. «І сён ня хрыс ці ян ская ве ра за ста ец ца не ад' ем ным склад ні кам 
све та по гля ду і ду хоў на га жыц ця боль шас ці на шых гра ма дзян», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што фо рум па ві нен па спры яць 
ума ца ван ню ўза е ма дзе ян ня па між людзь мі роз ных кан фе сій і 
по гля даў, да па маг чы ім зна хо дзіць агуль ныя па ды хо ды шля хам 
дыс ку сій і плён на га дыя ло гу. 

Звяр та ю чы ся да ўдзель ні каў фо ру му, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
вы ка заў над зею, што гэ тае ме ра пры ем ства да зво ліць ім ад крыць 
для ся бе Бе ла русь, па зна ё міц ца з яе пры ро дай, гіс то ры яй і куль-
ту рай, а так са ма з гас цін ны мі і муд ры мі людзь мі. «Ваш пры езд у 
Мінск для пра цы і прос та для ча ла ве чых ста сун каў — гэ та знач ная 
па дзея ў ду хоў ным жыц ці бе ла ру саў. Ён свед чыць аб пры знан ні 
та го, што наш на род за хоў вае пры хіль насць да хрыс ці ян скіх каш-
тоў нас цяў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Мі ка лай МЕЛЬ ЧАН КА,
на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных 
спраў:
«Бе ла русь за ці каў ле на ў пры-
цяг нен ні за меж ных міг ран таў 
для ра бо ты і пра жы ван ня ў 
сель скай мяс цо вас ці. Сё ле та 
за вер шыц ца вя лі кая пра ца па 
змя нен ні за ка на даў ства аб пра-
ва вым ста но ві шчы ін ша зем цаў. 
Асноў ны ўпор зроб ле ны на пры-
цяг нен не міг ран таў пра ца здоль-
на га ўзрос ту, у тым лі ку ў сель-
скую мяс цо васць. Ле тась ся род 
муж чын, якія пры бы лі ў кра і ну, 
пе ра ва жа ла ўзрос та вая гру па 
16–59 га доў. Па то кі знеш няй міг-
ра цыі ў 2013 го дзе па леп шы лі ся і 
па коль кас ных, і па якас ных ха-
рак та рыс ты ках: знач на ўзрас ла 
коль касць міг ран таў-муж чын 
з вы шэй шай, ся рэд няй спе цы-
яль най, пра фе сій на-тэх ніч най 
аду ка цы яй. На пад ста ве пад пі-
са ных да га во раў і кант рак таў 
ле тась у Бе ла русь на пра цу пры-
бы лі амаль 18,2 тыс. пра цоў ных-
міг ран таў. Больш за ўсё прые ха-
ла на пра цу гра ма дзян Укра і ны 
(6 тыс. 928), Кі тая (3 тыс. 20),
Тур цыі (1 тыс. 336)».

 Калі
знікаюць 
людзі...

Па сонца 
і грошы 

ў Венесуэлу

Быць
ці не быць 
коннаму 

фестывалю?

У МІН СКУ ЗА ПРА ЦА ВА ЛА ЯШЧЭ АД НА СТАН ЦЫЯ 
МЕТ РА ПА ЛІ ТЭ НА

Ад крыц ця стан цыі «Ма лі наў ка» на скры жа ван ні пра спек та Дзяр жын ска га і ву лі-
цы Ясе ні на жы ха ры ад най мен на га ра ё на ча ка лі даў но. Пер шыя цяг ні кі пла на ва лі 
пус ціць да кан ца во га пры пын ку Мас коў скай лі ніі ста ліч на га мет ра па лі тэ на яшчэ 
ў маі, але з пэў ных пры чын увод аб' ек та пе ра нес лі на чэр вень.

Ця пер ля ка саў чэр гі, а на плат фор ме цяг нік ча ка юць шчаслівыя па са жы ры. На-
рэш це на ды шоў той час, ка лі без пе ра са дак мяс цо выя жы ха ры мо гуць да брац ца 
на пра цу ў су праць лег лы ку ток го ра да.

— Мы ўсе вель мі за да во ле ны тым, што і ў нас з'я ві ла ся мет ро, — пры зна ец ца 
Ве ра Зуй, жы хар ка мік ра ра ё на. — Без яго бы ло скла да на. Ра ней на да ро гу да во-
дзі ла ся вы дат коў ваць амаль га дзі ну. А з за то ра мі — яшчэ больш. Хут чэй 
за ўсё, я ця пер пе рай ду вы ключ на на мет ро.

ЯК   У  ЛЕТ НІМ  СА ДЗЕЯК   У  ЛЕТ НІМ  СА ДЗЕ

На адкрыцці станцыі прысутнічалі
прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ
і старшыня Мінгарвыканкама Мікалай ЛАДУЦЬКА.

Аднымі з першых пасажыраў «Малінаўкі»
сталі вучаніцы сталічнай гімназіі № 192.

Збі ра ю чы ся на су стрэ чу 
з са цы яль ным 
ра бот ні кам, ча ка ла 
ўба чыць пе рад са бой 
не ма ла дую стом ле ную 
ка бе ту. І як жа здзі ві ла ся, 
ка лі дзве ры мне 
ад чы ні ла ўсмеш лі вая 
жан чы на са стыль най 
стрыж кай і з агень чы ка мі 
ў цём ных ва чах!
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ЯК УЗА РЭШ,
ТАК І ЗБЯ РЭШ 

Уз ро вень Уз ро вень   ��

УЧО РА АД КРЫЦ ЦЁМ МІЖ НА РОД НАЙ 
СПЕ ЦЫ Я ЛІ ЗА ВА НАЙ ВЫ СТА ВЫ «БЕ ЛА ГРА-2014» 
ПА ЧАЎ СЯ БЕ ЛА РУС КІ АГ РА ПРА МЫС ЛО ВЫ ТЫ ДЗЕНЬ
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