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• Пра ект ге не раль на га 

па гад нен ня па між ура дам 

Бе ла ру сі, рэс пуб лі кан скі-

мі аб' яд нан ня мі най маль-

ні каў і праф са юзаў на 

2019—2021 га ды рас пра-

ца ва ны ў Бе ла ру сі.

• У Ві цеб ску ад кры лі па-

мят ны знак у го нар 30-год-

дзя ўтва рэн ня атра да мі лі-

цыі асо ба га пры зна чэн ня ў 

Бе ла ру сі.

• Но выя ма лоч на та вар-

ныя фер мы па бу ду юць у 

13 ра ё нах Брэсц кай воб-

лас ці ў 2019 го дзе.

• Па слу гі лаз няў агуль-

на га ка ры стан ня і ду ша вых, 

раз ме шча ных у сель скай 

мяс цо вас ці, бу дуць уклю-

ча ны ў пе ра лік са цы яль на 

знач ных та ва раў і па слуг, 

цэ ны на якія рэ гу лю юц ца 

абл вы кан ка ма мі.

КОРАТКА

ПРА ДОПІНГ, 
ЗДАРОЎЕ 
І ПСІХАЛОГІЮ

ПАРТЫЗАНСКІЯ 
РУКАПІСЫ 
НЕ ГАРАЦЬ

Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол 
Бе ла ру сі ў Ра сіі:

«Гла баль нае ра зу мен не 
ў пла не по шу ку ал га рыт му 
кам пен са цыі страт 
бе ла рус кай эка но мі кі 
з-за пад атко ва га ма неў ру 
ў наф та вай га лі не Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ў ба коў 
ёсць. Пе ра га во ры ідуць 
ня прос та. Ад на з за дач — 
знай сці спо саб вы ра шэн ня 
гэ тай праб ле мы. Апош ні 
пра та кол, які я пад пі саў 
з Ко за кам, ка лі яшчэ 
быў ві цэ-прэм' е рам, 
вы зна чыў тэр мін: 
да 15 снеж ня знай сці 
фор му лу, ал га рытм, 
як мы бу дзем ру хац ца, 
як бу дзем пад атко вы 
ма неўр нейт ра лі за ваць 
і ў Ра сіі, і ў Бе ла ру сі. Ёсць 
у нас і ін шыя праб ле мы, 
на прык лад па ста вак 
тэх ні кі, гэ та так са ма 
трэ ба зды маць».

ЦЫТАТА ДНЯ
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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.

Пер со наПер со на

СТАР. 4

«Звяз да» ўжо не ад ной чы пі са ла пра гэ ту не звы чай ную жан чы ну. Жан чы ну, 

якая амаль дзе сяць га доў кі руе ад ной з най леп шых гас па да рак у кра і не. 

Якая прад стаў ляе Мін скую воб ласць у верх няй па ла це пар ла мен та. Якая ўмее 

пры маць гас цей са ма га вы со ка га ўзроў ню і вы клі каць у іх за хап лен не 

зроб ле най спра вай. Гэ тую спра ву яна ро біць не ад на, а ра зам са сва і м 

ка лек ты вам. Ёй уда ец ца кі ра ваць ка ман дай у 500 ча ла век так, каб кі раў нік 

дзяр жа вы на зваў гас па дар ку ўзор най. Пры гэ тым яна па кі дае ўра жан не 

ча ла ве ка мяк ка га, ін тэ лі гент на га і паэ тыч на га. На го да для сён няш няй 

су стрэ чы з Ні най ЖА ЛЯЗ НО ВАЙ, на мес ні кам стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, ды рэк та рам ад кры та га 

ак цы я нер на га та ва рыст ва «Азя рыц кі-Аг ра» Сма ля віц ка га ра ё на, — свя та. 

Пра фе сій нае свя та ўсіх лю дзей, якія пра цу юць на зям лі. 

Якія, як яна ска за ла, кор мяць свет.

Ра бот ні кам сель скай гас па дар кі 

і пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці 

аг ра пра мыс ло ва га комп лек су

Па ва жа ныя пра цаў ні кі вёс кі!

Він шую вас з пра фе сій ным свя там.

Ня лёг кая сель ская пра ца ля жыць у асно ве жыц ця дзяр жа вы, 

яе не за леж нас ці і спра вяд лі ва ка рыс та ец ца ў на ро дзе вя лі кай 

па ва гай.

Дзя ку ю чы ва шай ста ран нас ці і руп лі ва му стаў лен ню да ба гац цяў 

род най пры ро ды га ран та ва на хар чо вая бяс пе ка Бе ла ру сі. На шы 

якас ныя на ту раль ныя пра дук ты і сы ра ві на да зва ля юць ай чын ным 

вы твор цам зай маць год ныя па зі цыі на су свет ным рын ку.

Усе да сяг нен ні аг ра пра мыс ло ва га комп лек су — гэ та вы нік за ха ван ня 

пе ра ем нас ці во пы ту і ве даў ве тэ ра наў вы твор час ці, ра зум на га су мя-

шчэн ня тра ды цый і су час на га на ву ко ва-тэх на ла гіч на га па ды хо ду.

Пе ра ка на ны, што доб ра сум лен нае стаў лен не да сва ёй спра вы пра-

цаў ні коў па лёў і пе ра пра цоў чых вы твор час цяў, ву чо ных-аг рарыяў, 

ма шы на бу даў ні коў, ра бот ні каў сэр віс ных служ баў, спе цы я ліс таў 

са цы яль на-куль тур най сфе ры ў вёс цы заў сё ды бу дзе спры яць эфек-

тыў на му раз віц цю бе ла рус кай эка но мі кі.

У гэ ты свя точ ны дзень шчы ра жа даю вам ня змен на спры яль на га 

на двор'я і вы со кіх ура джа яў. Зда роўя, шчас ця і да стат ку вам і ва-

шым сем' ям.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.
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