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• Бе ла рус кая ка лій ная 

кам па нія і кі тай ская кар-

па ра цыя Sіnochem Group 

за клю чы лі пя ці га до вы экс-

клю зіў ны ме ма ран дум аб 

па стаў ках но ва га ві ду ка лій-

ных угна ен няў — хло рыс та га 

бе ла га гра ну ля ва на га ка лію 

з да дан нем се ры і цын ку.

• Цэ ны на ква тэ ры ў 

Мін ску ў лі пе ні ўпер шы-

ню з па чат ку го да зні зі лі-

ся. У ся рэд нім яны ста лі 

каш та ваць Br2,48 тыс. за 

1 кв. м, што на 2 % менш, 

чым у чэр ве ні гэ та га го да. 

Пры гэ тым ся рэд няя ца на 

за ста ла ся вы шэй за сту-

дзень скую. Рост да лі пе-

ня 2017 го да склаў 17 %.

• У Брэсц кай воб лас ці 

ў жніў ні за фік са ва на паў-

тор нае цві цен не ка ля дзе-

ся ці ві даў рас лін. У пры ват-

нас ці, гэ та яб лы ні, іг ру шы, 

каш та ны, віш ні, слі вы і на-

ват лан дыш. 

• Бе ла рус кі тэ ні сіст 

Ілья Іваш ка ўпер шы ню ў 

кар' е ры ўвай шоў у пер-

шую сот ню су свет на га 

рэй тын гу.

КОРАТКА

ЗАПЛЫЎ 
НА АБЫ-ЧЫМ 13

ШТО БУДЗЕ 
З ЛЕГІЯНЕРАМІ? 

Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ, 
на мес нік мі ніст ра 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«За да ча ар хі тэк та раў, 
ін жы не раў зра біць на шы га ра ды 
больш зруч ны мі і бяс печ ны мі. 
У па тра ба ван ні па дзі ця чых 
пля цоў ках да да лі нор мы, каб 
яны бы лі для роз ных уз рос таў, 
для пад лет каў. Уно сім у нор мы 
пы тан ні га ран та ван ня бяс пе кі 
да моў: ві дэа на зі ран не, 
ага ро джы, шлаг ба у мы.
Го рад — гэ та ды на міч нае 
ася род дзе, і, вя до ма, но выя 
аб' ек ты аба вя за ны з'яў ляц ца ў 
цэнт ры, і на ват у гіс та рыч ным 
цэнт ры. Нель га аб мя жоў вац ца 
толь кі за ха ва нас цю ста ро га. 
Мі ну лыя эпо хі ад бі лі ся ў за бу до ве 
цэнт ра го ра да, нам так са ма 
ёсць што ска заць бу ду чым 
па ка лен ням. Дру гое пы тан не 
за клю ча ец ца ў май стэр стве 
гар ма ніч на ўпі саць аб' ект у тое, 
што бы ло ство ра на да нас».

ЦЫТАТА ДНЯ

Хлоп цы сяб ру юць з дзя цін-

ства, яны ў шко ле ра зам ву чы лі-

ся, пра цяг ва лі ву чо бу ў аграр на-

тэх ніч ным ка ле джы і ця пер ра зам 

за воч на за кан чва юць Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны аграр ны тэх ніч ны ўні-

вер сі тэт. Праў да, спе цы яль нас ці 

ў іх роз ныя. У род най гас па дар-

цы 22-га до вы Ці ма фей пра цуе ін-

жы не рам, а 23-га до вы Сяр гей — 

энер ге ты кам. Пры нам сі, у тан-

дэ ме да вя ло ся пра ца ваць упер-

шы ню. Ці ма фей яшчэ пад лет-

кам па чы наў да па ма гаць баць ку 

на кам бай не. Сё ле та баць ка на 

трак та ры, а хло пец 

за няў яго мес ца.

Азарт да па ма гае стаць лі да рам

СТАР. 4

Апош нія су ткі пра цы на по лі 

ў род най гас па дар цы КСУП 

«Фрун зэ-Аг ра» Рэ чыц ка га 

ра ё на, і кам бай ны пай шлі на 

да па мо гу ў ін шыя сель гас-

прад пры ем ствы, дзе ўбор ка 

яшчэ пра цяг ва ец ца. Між тым 

гэ тыя гек та ры ско ша на га аў са 

ста лі яшчэ і юбі лей ны мі для 

ма ла дых кам бай не раў Ці ма фея 

Кро та ва і Сяр гея Кяч ко. 

Ма ла дзёж ны экі паж пер шым 

на Го мель шчы не пе ра адо леў 

ад зна ку ў ты ся чу тон са бра на га 

збож жа. Ма ла дых лю дзей 

не па срэд на на по лі па він ша ва лі 

прад стаў ні кі БРСМ і кі раў ніц тва 

прад пры ем ства.

Дыс тан цыю ў 42,1 км на ша 

спарт смен ка пе ра адо ле ла 

за 2 га дзі ны 26 хві лін 22 се -

кун ды. Але ў гэ тым вы пад ку 

важ ны не толь кі час. Пас ля 

фі ні шу Воль гі ўсе спар тыў ныя 

срод кі ма са вай ін фар ма цыі 

аб ля це лі здым кі спарт смен кі. 

Спра ва ў тым, што не ўза ба ве 

пас ля стар ту Ма зу ро нак ад-

чу ла праб ле мы са зда роў ем, 

з но са ў яе пай шла кроў. Ня-

гле дзя чы на гэ та, дзяў чы на 

не ста ла спы няц ца, а пра цяг-

ну ла пе ра адоль ваць дыс тан-

цыю, спра бу ю чы са ма стой на 

пад час бе гу спы ніць кры ва-

цёк. Пры чы ну праб лем, якія 

зве да ла Воль га, вы свет ліць 

ме ды цын скі штаб збор най, 

а мы ра зам з усім ас тат нім 

спар тыў ным све там за хап ля-

ем ся муж нас цю і ге ра із мам 

бе ла рус кі.

Ад зна чым, што чац вёр тае і 

пя тае мес цы за ва я ва лі так са ма 

бе ла рус кі Ма ры на Да ман цэ віч 

і Анас та сія Іва но ва ад па вед на. 

Дэ бю тант ка чэм пі я на ту Еў ро пы 

Ні на Са ві на ста ла два нац ца тай. 

Та кая вы со кая шчыль насць вы-

ні каў да зво лі ла на шым бя гун ням 

за ва я ваць і ка манд ны ку бак у ма-

ра фон скім бе гу. З гэ тым пос пе-

хам дзяў чат па він ша ваў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

асаб лі вую ўдзяч насць лі да ру ка-

ман ды Воль зе Ма зу ро нак. «Твая 

пе ра мо га ў аса біс тым і ка манд-

ным за лі ках не толь кі важ кі спар-

тыў ны вы нік, але і яр кі прык лад 

са ма ах вяр нас ці і муж нас ці, на які 

па він ны раў няц ца бу ду чыя чэм пі-

ё ны», — га во рыц ца ў він ша ван ні. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што ка ман да з го на рам прай шла 

цяж кае вы пра ба ван не на тра се ў 

Бер лі не і за ва я ва ла ка манд ны ку-

бак, па цвер дзіў шы сі лу бе ла рус кай 

лёг ка ат ле тыч най шко лы. «Ва мі га-

на рыц ца кра і на!» — пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар. Ён так са ма па жа даў 

спарт смен кам моц на га зда роўя і 

но вых пос пе хаў.

Чэм пі я нат Еў ро пы па лёг кай 

ат ле ты цы за вер ша ны. Ад зна чым, 

што ён стаў най леп шым у гіс то рыі 

на шай кра і ны, на ра хун ку бе ла рус-

кіх спарт сме наў сем ме да лёў, тры 

з іх — за ла тыя.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Воль га Ма зу ро нак за ва я ва ла за ла ты ме даль у ма ра фо не на чэм пі я на це Еў ро пы ў Бер лі не

І, шчы ра ска жам, зу сім не ўзра да ваў ся ўба ча на му. 

«Лак му са вая па пер ка ў ра бо це ўра да» — ме на ві та так 

анан са ваў гэ ту па езд ку Аляк сандр Лу ка шэн ка — да ла 

не най леп шы вы нік. За хо дам ка ман дзі роў кі кі раў ні ка 

дзяр жа вы пра са чыў наш ка рэс пан дэнт. За бя га ю чы 

на пе рад, ад зна чым, што кі раў нік дзяр жа вы на ўмыс на 

мя няў за пла на ва ны марш рут, каб уба чыць тэх на ла гіч-

ны пра цэс ад па чат ку да кан ца, а так са ма рэ аль ную 

сі ту а цыю на кож ным прад пры ем стве.

Пункт пер шы — 
Ар шан скі ін стру мен таль ны за вод

Ужо звон ку яго вы гляд вы клі каў пы тан ні ў бе ла рус ка га 

лі да ра: па ра дак на вя лі абы-як. Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, ка лі 

ўжо спаў заць на ней кую па ка зу ху, лепш зра біць бар дзюр, 

але ў тра ву клас ці ас фальт сэн су дак лад на ня ма. «Вось за 

гэ та чы ноў ні каў і не на ві дзіць ча сам на род — за ва шы бяз-

лад насць і бяз лад дзе», — звяр нуў ува гу ён.

Унут ры сі ту а цыя ака за ла ся яшчэ гор шая. Па вод ле слоў 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, пры та кой ра бо це яму прый дзец ца 

на кі ра ваць на прад пры ем ства мі ніст ра пра мыс ло вас ці Ві та-

ля Воў ка. «У яго вы бар адзін: ці тур ма, ці сю ды, — пуб ліч на 

пра гэ та ка жу. Па куль «двой ка з мі ну сам» і да ця бе прэ тэн-

зій мо ра», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся

да дырэктара завода.

ІЗ НОЎ «ДВОЙ КА»?! Учо ра Прэ зі дэнт азна ё міў ся з раз віц цём 
вы твор ча га комп лек су Ар шан ска га ра ё на
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Жні во-2018Жні во-2018  

Ведай нашых!Ведай нашых!  

МУЖНАЕ «ЗОЛАТА»


