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• Рэ аль ныя гра шо выя 

да хо ды бе ла ру саў у сту-

дзе ні — ве рас ні вы рас лі 

на 7,8 %.

• Кі раў нік мі сіі МВФ у 

Бе ла ру сі Жак Мінь ян ад-

зна чыў рост да ве ру бе-

ла ру саў да на цы я наль най 

ва лю ты.

• У Ві цеб скай воб лас ці 

ад ноў ле на элект ра за бес пя-

чэн не больш чым 120 на се-

ле ных пунк таў, якія па цяр-

пе лі ў вы ні ку не спры яль ных 

умоў на двор'я.

• Больш за 26 ты сяч ін-

ша зем цаў атрым лі ва юць 

пен сіі ў Бе ла ру сі.

• У Брэс це да ты ся ча год-

дзя го ра да з'я віц ца со неч-

ны га дзін нік. Ас но вай кан-

струк цыі ста не герб го ра да 

з аст ра на міч ны мі аб' ек та мі і 

ма ке та мі сла ву тас цяў.

• Трое жы ха роў Лу нін-

ца ледзь не ста лі ах вя ра-

мі ня спраў най праль най 

ма шы ны.

КОРАТКА

Анд рэй РЫ БА КОЎ, 
стар шы ня кан цэр на 
«Бел наф та хім»:

«Ажыц цёў ле нае 
па ве лі чэн не цэн на па лі ва 
не кам пен са ва ла змя нен ня 
кош ту сы ра ві ны, на ват 
з улі кам па чат ку зні жэн ня 
кош ту наф ты ў апош нія 
тыд ні. Ра шэн не 
аб па ве лі чэн ні аль бо 
зні жэн ні ца ны на ма тор нае 
па лі ва пры ма ец ца пас ля 
ўваж лі ва га ана лі зу сі ту а цыі 
па не каль кіх па каз чы ках: 
кошт наф ты, курс 
бе ла рус ка га руб ля, ды на мі ка 
цэн у су сед ніх кра і нах, 
пад атко вы склад нік. 
У лю бым вы пад ку цэ ны 
на АЗС Бе ла ру сі бу дуць 
змя няц ца па сту по ва, 
без рыў коў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.

Куль тур ны ася ро дакКуль тур ны ася ро дак

ПА-ПЕР ШАЕ, 
ГЭ ТА ПРЫ ГО ЖА

Птуш кі, лю дзі, цы та ты з кла сі каў: 
хто, як і на вош та рас фар боў вае бе ла рус кія га ра ды

Урба ніс тыч ная пра сто ра, якая б эка ла гіч на ары ен та ва ная яна 

ні бы ла, — тэ ры то рыя бе то ну, шкла і ме та лу, шмат па вяр хо вых 

комп лек саў, сце н стры ма ных ко ле раў. 

Тым больш яр кі мі і жыц ця ра дас ны мі вы-

гля да юць на гэ тым фо не пра явы ву ліч-

на га мас тац тва: му ра лы на фа са дах, 

крэ а тыў на аформ ле ныя дзве ры, сце-

ны, лес ві цы, транс фар ма тар ныя буд кі, 

пра лё ты мас тоў, упры го жа ныя тра фа рэ-

та мі ага ро джы.... Аб' ек там стрыт-ар ту 

мо жа стаць хоць бы звы чай ная ла ва, 

гі ганц кі ва лун або аў то бус ны пры пы-

нак — ус пом нім «пры пы нак Ада мо-

ві ча» ў Глу шы, пра які ра ней пі-

са ла на ша га зе та. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» су стрэ ла ся з мас та ком 

Аляк санд рам БЛА ГІ ЕМ, вя до мым 

так са ма як KОNTRА, — ад ным з 

тых, дзя ку ю чы ка му бе ла рус кія 

га ра ды (і не толь кі) па-

збаў ля юц ца шэ рас ці.
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СТАР. 4

ТурызмТурызм

НА ЛЯ ЧЭН НЕ І ПА ЛЯ ВАН НЕ
Што пры цяг вае за меж ні каў у Бе ла ру сі?

Бе ла рус кія са на то рыі пе ра ста лі быць мес цам ад па чын ку 

пе ра важ на па жы лых лю дзей. За меж нае ме ды цын скае 

аб ста ля ван не, ся род пра цэ дур — не толь кі звык лыя 

ля чэб ныя і азда раў лен чыя, але і спа, і вэл нес-пра гра мы. 

Да дай це сю ды швед скі стол і бе ла рус кую гас цін насць 

ра зам з на шы мі ма ляў ні чы мі края ві да мі, га ю чы мі 

мі не раль най ва дой і гра зя мі — і са праў ды, 

ча му б не ад па чыць? СТАР. 3
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СЯ МЕЙ НЫ ПО СУДСЯ МЕЙ НЫ ПО СУД

Іры на 

АЎ ЧЫН НІ КА ВА 

пра цуе кі раў-

ні ком ган чар-

на га гурт ка, 

які дзей ні чае 

на ба зе Цэнт-

ра ган чар ства 

вёс кі Га рад-

ная Сто лін ска-

га ра ё на. Час 

ад ча су яна 

са ма ся дае за 

ган чар ны круг 

і ро біць звы-

чай ны 

па лес кі по суд. 

Яе дач ка

Да р'я змал ку 

лю біць глі ну, 

а так са ма 

на зі раць, 

як на ра джа-

юц ца збан кі 

і гарш кі.


