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• Аў та ма ты за ва ную 

сіс тэ му ўлі ку шмат дзет-

ных сем' яў ство раць у Бе-

ла ру сі да 2020 го да.

• Дэ ле га цыя Бе ла ру сі 

на ча ле з Аляк санд рам 

Тур чы ным на кі ра ва ла ся ў 

Жэ не ву на пе ра га во ры па 

да лу чэн ні да СГА.

• Па мёр экс-прэ зі дэнт 

Ар ген ці ны Фер нан да дэ 

ла Руа.

• Ула даль нi кам ка тоў i 

са бак спрас цi лi вы ваз жы-

вёл за ме жы кра i н ЕА ЭС.

• Экс пе ры мен таль ны 

элект ра дом пач нуць бу-

да ваць у Ма гi лё ве ў жнiў-

нi-ве рас нi.

• У Бе ла ру сі ў чэр ве ні 

вы па ла 55 % клі ма тыч най 

нор мы апад каў.

• Най леп шую ка ман ду 

па збо ры чар ніц вы бе-

руць на эка фэс це ў По-

лац кім ра ё не.

• Укра і нец спра ба ваў 

без дэк ла ра цыі вы вез ці з 

Бе ла ру сі больш за $100 

ты сяч.

КОРАТКА

250
ча ла век увой дуць у склад 
афі цый най бе ла рус кай 
дэ ле га цыі на VІ Фо ру ме 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. 
Пра гэ та па ве да мі ла 
на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мар' я на Шчот кі на. 
Фо рум рэ гі ё наў 
прой дзе 16—18 лі пе ня 
ў Санкт-Пе цяр бур гу. 
Тэ май пле нар на га 
па ся джэн ня ста нуць 
між рэ гі я наль ныя су вя зі 
як ас но ва фар мі ра ван ня 
адзі най куль тур най 
і гу ма ні тар най 
пра сто ры Бе ла ру сі 
і Ра сіі. Бу дуць 
пад пі са ны па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве 
па між рэ гі ё на мі дзвюх 
кра ін, ка мер цый ныя 
кант рак ты, ін шыя 
да ку мен ты 
аб су пра цоў ніц тве.

ЛІЧ БА ДНЯ

АСЦЯРОЖНА! 
АГРАХІМІКАТЫ 
НА ПАДВОРКУ

БАЗАРНЫ 
ТЫДЗЕНЬ 
ПАЧЫНАЕЦЦА! 3

6

СТАР. 4

Эка ло гія на паль цахЭка ло гія на паль цах

ЧЫМ «ХВА РЭЕ» 
НАШ ЛЕС

У на са джэн нях, по бач з які мі раз ме шча ны са даводчыя 
та ва рыст вы, што год збі ра юць ка ля пяці ты сяч ку біч ных 

мет раў бы та во га смец ця і адходаў
На пы тан не аб праб ле ме не санк цы я на ва ных зва лак у ля сах 

па блі зу та ва рыст ваў улас ні каў пер шы на мес нік мі ніст ра ляс-

ной гас па дар кі Ва лян цін ШАТ РАЎ КА ад ка заў, што сён ня яна 

не стра ці ла сва ёй ак ту аль нас ці. «Мы яе не вы ра шым, па куль 

су мес на з ар га ні за цы я мі ЖКГ і Мінп ры ро ды не бу дзе вы ра ша на 

пы тан не вы ва зу гэ та га смец ця з са да вод чых та ва рыст ваў», — 

ска заў ён. Па сло вах Ва лян ці на Шат раў кі, ка лі ня ма спе цы яль-

на ад ве дзе на га мес ца, ку ды лю дзі маг лі б вы кід ваць смец це, 

ра на ці поз на яно апы нец ца ў ле се, раз ме шча ным па блі зу, або 

ў ін шым мес цы.

Ра зам з тым ана ліз, пра ве дзе ны Мін ляс га сам, свед чыць, што ў 

апош нія тры-ча ты ры га ды на зі ра ец ца тэн дэн цыя пэў на га ска ра-

чэн ня аб' ёмаў смец ця. «Гэ та ад бы ва ец ца, рух у гэ тым пы тан ні 

ёсць, — за явіў Ва лян цін Шат раў ка. — На пэў на, лю дзі 

ста но вяц ца больш свя до мыя».

Пра ві лы бяс пе кіПра ві лы бяс пе кі

ПЯ РУН 
ПРЫ НО СІЦЬ СТРА ТЫ
Ле та 2019 го да ба га тае на не спры яль ныя з'я вы на двор'я. Аф ры-

кан ская спя ко та, пра ліў ныя даж джы, моц ны ве цер, на валь ні цы... 

На год для сі ноп ты каў чар го вы раз аб вяс ціць аран жа вы ўзро вень 

не бяс пе кі сё ле та вель мі шмат. І хоць ужо больш за ты дзень, як 

спё ка, зда ец ца, ка пі ту ля ва ла, не вы клю ча на, што яна мо жа вяр-

нуц ца. Бо лі пень, як вя до ма, — са мы га ра чы ме сяц 

го да. І ад на ча со ва з тым — са мы ба га ты на апад кі. СТАР. 4

Аран жа выя су ве нір ныя пеў ні — гэ та га на ро вы знак, які за сна ваў і ўру-

чае Бе ла грап рам банк за най леп шую аг ра ся дзі бу. Сё лет нім пе ра мож цам 

у аг ра ся дзіб ным ру ху стаў «За па вед ны вост раў» — аг ра ся дзі ба на бе ра зе 

во зе ра Івесь, што не па да лё к ад Глы бо ка га. Гас па дар ся дзі бы Аляк сандр 

ЦВІР КА ды яго жон ка і па плеч ні ца Але на (яны на гэ тым фо та) і ра ней 

пры зна ва лі ся най леп шы мі гас па да ра мі, але гэ тым ра зам ім уру чы лі 

«Гран-пры», а так са ма яны ста лі най леп шы мі ў на мі на цыі «Пры знан не» 

і «Эка ла гіч ная ся дзі ба». Ад мыс ло вы ды зайн, утуль насць і кам форт гас-

ця вых до мі каў, ма ляў ні чы пры род ны ланд шафт, фер ма звя роў і пту шак, 

пір сы і мо та па ром, на цы я наль ная кух ня — усё гэ та вель мі па да ба ец ца 

на вед валь ні кам, якія хоць раз па бы ва лі на не звы чай ным вост ра ве.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГАС ПА ДА РЫ 
ЗА ПА ВЕД НА ГА ВОСТ РА ВА


