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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па він ша ваў з 70-годдзем 

Алу Пу га чо ву.

• У Мін ску да 1 мая цал-

кам за ме няць па крыц цё на

транс парт ных ка лі до рах 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

• У Із ра і лі на ву коў цы 

ўпер шы ню на дру ка ва лі 

жы вое ча ла ве чае сэр ца 

на 3D-прын та ры.

• У Вя лі ка бры та ніі дзе ці і 

пад лет кі да 18 га доў бу дуць 

па збаў ле ныя маг чы мас ці 

ста віць лай кі ў сац сет ках.

• Па фак це траў мі-

ра ван ня сал да та тэр мі-

но вай служ бы ў Мін ску 

рас па ча та кры мі наль ная 

спра ва.

КОРАТКА

Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК,

на мес нік мі ніст ра 

энер ге ты кі Бе ла ру сі:

«Фі зіч ны пуск пер ша га 
энер га бло ка Бе ла рус кай АЭС 
за пла на ва ны на во сень 
2019 го да. Мы ідзём 
да гэ та га, рых ту ем ся, 
але яшчэ трэ ба прай сці 
шэ раг эта паў. За раз мы 
зна хо дзім ся на эта пе 
ін ды ві ду аль на га апра ба ван ня 
аб ста ля ван ня, на ступ ны 
этап — гід ра вы пра ба ван ні, 
цырк пра мыў ка, ха лод ная 
і га ра чая аб кат ка. Пас ля 
гэ та га рэ ві зія аб ста ля ван ня. 
Ка лі на ста дыі аб ка так 
не бу дзе форс-ма жо раў, 
во сен ню мы па він ны пай сці 
на фі зіч ны пуск. Пры кла да ем 
усе на ма ган ні, каб сё ле та 
блок уклю чыць у ра бо ту. 
Што да ты чыц ца за во зу на 
пля цоў ку Бе ла рус кай АЭС 
ядзер на га па лі ва, то гэ та 
не са ма мэ та. Ка лі за вя зём 
па лі ва, у нас зу сім ін шы 
рэ жым ра бот на стан цыі 
бу дзе — у пла не за бес пя чэн ня 
фі зіч най аба ро ны і ін ша га. 
Та му мы з гэ тай спра вай 
не спя ша ем ся».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЛІЧБАВЫЯ 
НАВІНЫ 
ЕАЭС

ПАДАРУНКІ
АД «ЗВЯЗДЫ»
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ПАЎ МІЛЬ Ё НА СОС НАЎ 
НА ШАС ЦІ СОТ КАХ

У Іў еў скім га да валь ні ку хвой ныя са джан цы 
вы рошч ва юць па ско ра ным ме та дам

У гэ тым се зо не пла ну ец ца ўзна віць ка ля 300 гек та раў ляс ных куль тур, 

што на 100 гек та раў больш, чым ле тась. Асноў ная ўва га ў ляс га се ад-

да ец ца хвой ным па сад кам, якія знач на па цяр пе лі ад за су хі і ляс ных 

ка ра е даў. Каб па ско рыць рост са джан цаў, іх па ча лі вы рошч ваць у 

цяп лі цах. Па са дач на га ма тэ ры я лу ця пер ха пае не толькі для свай го 

ра ё на, але і для ін шых.

Та кіх цяп ліц у га да валь ні ку Іў еў ска га ляс га са не каль кі. На вы гляд са джан цы 

на гад ва юць су цэль ны зя лё ны ды ван з пу шыс тым вор сам. Так яно 

і ёсць. Бо ма лень кія елач кі і хвой кі вель мі да лі кат ныя і мяк кія.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

У сталічным Лошыцкім парку.

Шпацыр на колахШпацыр на колах
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Учо ра кі раў нік дзяр жа вы як Прэ зі дэнт На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та пры няў удзел у па ся джэн ні Вы-

кан ка ма НАК Бе ла ру сі. Без умоў на, цэнт раль най тэ май 

су стрэ чы ста ла пад рых тоў ка да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

ад нак за кра ну лі і дзей насць са мо га ка мі тэ та, і яго кад-

ра вы склад.

Пра ар га ні за цыю
«Як вя до ма, НАК зай мае асаб лі вае мес ца ў сіс тэ ме фі зіч най 

куль ту ры і спор ту. Ся род най важ ней шых кі рун каў яго ра бо ты — 

раз віц цё алім пій ска га ру ху ў цес ным уза е ма дзе ян ні з дзяр жаў-

ны мі ор га на мі і мяс цо вы мі ўла да мі, ка ар ды на цыя дзей нас ці рэс-

пуб лі кан скіх фе дэ ра цый па ві дах спор ту», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка са шка да ван нем ад зна чыў, што апош нім 

ча сам НАК не каль кі зба віў аба ро ты. «Ка лі ра ней у гэ тым бу дын ку 

кі пе ла жыц цё, пра во дзі лі ся рэ за нанс ныя ме ра пры ем ствы па алім-

пій скай аду ка цыі, пад трым цы дзі ця ча-юнац ка га спор ту, то ця пер 

гэ тай ра бо ты амаль не ві даць і не чу ваць. Па ве я ла ней кім хо ла дам 

у ад но сі нах з фе дэ ра цы я мі, гэ та дрэн на, — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы. — Важ на, каб ме на ві та НАК быў цэнт рам пры цяг нен ня для 

спарт сме наў, трэ не раў, на шых сла ву тых чэм пі ё наў, 

пад рас та ю ча га па ка лен ня. Гэ та і іх дом так са ма».

УЗ РО ВЕНЬ ГА ТОЎ НАС ЦІ — ВЫ СО КІ
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