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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Па вел ЛЁГ КІ, 
на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Бе ла ру сі:

«Змя нен ні бе ла рус ка га 
за ко на аб СМІ ад па вя да юць 
трэн ду ўзмац нен ня 
жорсткасці па лі ты кі 
сац се так ад нос на кан тэн ту. 
Па зі цыі дзяр жа вы 
і ўла даль ні каў са цы яль ных 
се так зблі жа юц ца, гэ та га 
па тра бу юць рэа ліі. 
Мы ў гэ тым вы пад ку 
спра бу ем убу да вац ца 
ў гэ ты трэнд, не больш 
та го. Мі нін фарм 
на стро е ны на нар маль ныя 
кан струк тыў ныя ад но сі ны 
з ула даль ні ка мі сац се так. 
Па праў кі ў за кон аб СМІ 
грун ту юц ца ў тым лі ку 
на між на род ным во пы це. 
На прык лад, у Гер ма ніі 
бун дэс та гам у 2017 го дзе 
пры ня ты акт аб за кон на сці 
ў се ці ве. Да ку мент 
пра ду гледж вае стро гае 
ма дэ ра ван не вы ступ лен няў. 
Са цы яль ная сет ка мо жа 
быць на ват за кры та за 
не вы ка нан не 
яго па тра ба ван няў. 
Мы не збі ра ем ся ні чо га 
за кры ваць, але спа дзя ём ся 
на ўза е ма ра зу мен не».
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КОРАТКА

Аб удзе ле ў XХІІ Між на род най спе-
цы я лі за ва най вы стаў цы «СМІ ў Бе-
ла ру сі», якая ад бу дзец ца 3—5 мая, 
на гэ ты мо мант за яві лі больш як 
50 экс па нен таў.

Слуц кі цук ра ра фі над ны кам бі нат 
па ча ў вы твор часць цук ру з сі ро-
пу, атры ма на га пры пе ра пра цоў-
цы цук ро вых бу ра коў мі ну ла га 
ўра джаю. Та кім чы нам, кам бі нат 
вы ка рыс тоў вае ў вы твор час ці 
толь кі ай чын ную сы ра ві ну, ра-
ней для за груз кі ма гут нас цяў у 
між се зон не за куп ляў ся цу кар-
сы рэц.

Больш за 50 куль та вых аб' ек таў 
доб ра ўпа рад ку юць ва лан цё ры 
БРСМ Го мель скай воб лас ці пад-
час рэс пуб лі кан скай даб ра чын най 
ак цыі «Ад наў лен не свя тынь Бе ла-
ру сі».

На цы я наль ны аэ ра порт Мінск 
у са ка ві ку стаў дру гім у Еў ро пе 
ў рэй тын гу OAG па рэ гу ляр нас ці 
па лё таў.

Су до ва-ме ды цын скіх экс пер таў, 
экс пер таў-бі ё ла гаў, аў та тэх ні каў, 
па жа ра тэх ні каў, ба ліс таў аснас цяць 
спе цы я лі за ва ны мі ча ма да на мі для 
ра бо ты на мес цы зда рэн ня.

Мо да на цэнт ры
Га ра джа не абу ра юц ца і ўсё роў на пра цяг-

ва юць іх на вед ваць. Са мае дзіў нае, што тут, 

як і ва ўсім ін шым, ёсць свая мо да. На прык-

лад, яшчэ дзе сяць га доў та му пад лет каў пры-

ваб лі ваў ганд лё вы цэнтр «Ста лі ца». За раз 

вы на ўрад ці су стрэ не це там хоць бы ад ну 

груп ку школь ні каў. Та му што но вым цэнт рам 

ма ла дзёж най «ту соў кі» стаў ад кры ты ле тась 

комп лекс Gallerіa Mіnsk. І на огул, кра мы ў двух 

ганд лё вых аб' ек тах мо гуць быць амаль ад ноль-

ка выя, але адзін — лі чыц ца су пер мод ным, а 

дру гі — ка рыс тац ца ку ды мен шай па пу ляр-

нас цю. Вось яна, сі ла гра мад скай 

дум кі ў дзе ян ні!

Жыц цё ста лі цыЖыц цё ста лі цы  

ХТО НА НО ВЕНЬ КА ГА?
ЦІ ПА ТРЭБ НЫ МІН СКУ ЧАР ГО ВЫЯ ГАНД ЛЁ ВЫЯ ЦЭНТ РЫ

СТАР. 3

Апош нім ча сам ганд лё выя цэнт ры, або, як іх 

пра віль на на зы ваюць, муль ты функ цы я наль ныя 

комп лек сы, ста лі са праўд най «пры на дай» для 

га ра джан. У вы хад ныя мно гія пра вод зяць там 

дні на пра лёт. У ад ным мес цы мож на на быць 

пра дук ты, вы браць но выя ўбо ры, па абе даць, а 

на пры кан цы тро хі раз ве яц ца — сха дзіць на ка-

ток ці вы ста ву. Да та го ж у са мых па пу ляр ных з 

іх прак тыч на кож ны ты дзень яшчэ і пра вод зяць 

бяс плат ныя ме ра пры ем ствы для на вед валь ні-

каў. Кар ці на зда ец ца ідэа ліс тыч най, па куль не 

пач неш лі чыць, коль кі вя ліз ных ганд лё вых цэнт-

раў ужо ад кры ла ся ў Мін ску, а коль кі яшчэ бу-

ду ец ца. І вось тут хо чац ца за кры чаць: «Хо піць, 

коль кі ж мож на, хто ту ды бу дзе ха дзіць!» На сам-

рэч, ці па трэб ны но выя маш таб ныя ганд лё выя 

аб' ек ты го ра ду, мы і па спра ба ва лі ра за брац ца.
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Жы хар ка Ка лін ка ві чаў Ма рыя ПРА КА ПЕН КА ад зна чае Ра даў ні-

цу ў ад се ле най вёс цы Ка жуш кі Хой ніц ка га ра ё на. Вёс ка тра пі ла ў 

30-кі ла мет ро вую чар но быль скую зо ну. Ра зам з бы лы мі ад на вяс-

коў ца мі, якія пры еха лі з Ма зы ра і не да лё ка га рай цэнт ра Хой ні кі, 

Ма рыя Паў лаў на ўпры гож вае кры жы і пом ні кі квет ка мі і тра ды-

цый ны мі стуж ка мі.

У ГОС ЦІ ДА ПРОД КАЎ


