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Коль кі бу дзе каш та ваць сё лет ні 
на ва год ні стол бе ла ру саў

Да кан ца 

го да 

за ста ло ся 

менш за 

два тыд ні. 

Ву лі цы 

блі шчаць 

і мір га юць, 

у па вет ры — 

ман да ры на вы 

во дар, 

вось-вось 

пач нуц ца 

ёлач ныя ба за ры. Па да рун кі зболь ша га на бы тыя 

і за па ка ва ныя. А за па слі выя гас па ды ні ўжо па ча лі 

пакры се за куп ляц ца пра дук та мі для свя точ на га за стол ля. 

Мы прай шлі ся па кра мах і пад лі чы лі, якую су му ў гэ тым 

го дзе прый дзец ца за пла ціць за тра ды цый ныя 

за кус кі і на поі.

Праб лем нае пы тан неПраб лем нае пы тан не

ЗА КРЫЦЬ НЕЛЬ ГА 
ПА КІ НУЦЬ

Ча му ле са піл ка ста ла прад ме там спрэ чак 
ся род вяс коў цаў

У 1992 го дзе прад пры маль нік Вік тар Ту рын ку піў у кал га се «Пер шае 

мая» бу ды нак бы лой жы вё ла га доў чай фер мы, што зна хо дзіц ца ў 

вёс цы Стру пень Ба ры саў ска га ра ё на, для ар га ні за цыі ле са піль най 

вы твор час ці. Да блі жэй ша га до ма на той час бы ло не менш за 100 мет-

раў, інакш ка жу чы, са ні тар ныя нор мы бы лі вы тры ма ны. Бо ў ад ва рот-

ным вы пад ку ні хто б не даў зго ды на ад крыц цё прад пры ем ства.

Ужо знач на паз ней з двух ба коў ад аб' ек та, а дак лад ней, прак тыч на по-
бач з ім бы лі вы дзе ле ны зя мель ныя ўчаст кі гра ма дзя нам пад ага род ніц тва. 
У кан цы 1990-х — па чат ку 2000-х га доў яны па ча лі бу да ваць да мы — адзін 
за два, дру гі — за шэсць мет раў ад вы твор ча га аб' ек та. У да лей шым сель-
вы кан кам уза ко ніў па бу до вы, змя ніў шы пер ша чар го вае пры зна чэн не зям лі 
пад бу даў ніц тва і аб слу гоў ван не жы лых да моў. Прад пры маль нік аспрэч ваў 
гэ тае ра шэн не ў су дах, але яго спро бы не пры нес лі вы ні каў. Су се дзі па ча лі 
вы каз ваць не за да во ле насць і прэ тэн зіі пас ля та го, як увя лі ў дзе ян не свае да-
мы, сцвяр джае Вік тар Ту рын. Ад ва рот ны бок скар дзіц ца, што по бач з 
ле са піл кай не маг чы ма жыць з пры чы ны ад сут-
нас ці са ні тар най зо ны, і аб ві на вач вае 
прад пры маль ні ка ў тым, што ён пра цяг-
вае вы твор чую дзей насць з 
па ру шэн нем усіх нор маў.
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• Бе ла рус кі са юз жур-
на ліс таў ад зна чае сваё 
60-год дзе, з юбі ле ем гра-
мад скае аб' яд нан не па він-
ша ваў Прэ зі дэнт Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

• Аб' ём вы руч кі прад-

пры ем стваў, якія ўва хо-

дзяць у склад хол дын га 

«Бе ла рус кая ме та лур гіч-

ная кам па нія», з па чат ку 

го да пе ра вы сіў $2 млрд.

• Рэ аль ныя гра шо выя 
да хо ды на сель ніц тва Бе-
ла ру сі ў сту дзе ні — каст-
рыч ні ку 2018 го да скла лі 
108,1 % да ўзроў ню сту дзе-
ня — каст рыч ні ка 2017-га.

• Плат ныя пар коў-

кі ў Мін ску ў па ня дзел кі 

24 і 31 снеж ня бу дуць бяс-

плат ны мі.

• Прад стаў ні ца Фі лі пін 
Кат ры ё на Грэй ста ла пе-
ра мож цай 67-га між на род-
на га кон кур су пры га жос ці 
«Міс Су свет», які прай шоў 
у Банг ко ку.

КОРАТКА

СТАЦЬ 
ПЕРСПЕКТЫЎНЫМ 
ФУТБАЛІСТАМ 
У 15 ГАДОЎ

ЯК ЗМАГАЦЦА 
З КАНТРАФАКТАМ?

Ва лян цін ШАТ РАЎ КА, 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

ляс ной гас па дар кі:

«За вяр шыў ся 
па жа ра не бяс печ ны 
се зон 2018 го да. Уся го 
сё ле та ў ляс ным фон дзе 
Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі ад бы ло ся 
436 вы пад каў ляс ных 
па жа раў на пло шчы 
911,5 гек та ра. Асноў ныя 
па жа ры ўзні ка юць 
у вяс но вы пе ры яд. 
Так, толь кі за адзін дзень, 
21 кра са ві ка, ад бы ло ся 
88 ляс ных па жа раў 
на 419,2 гек та ра — 
гэ та амаль па ло ва 
ад агуль най пло шчы 
па жа раў за ўвесь 
па жа ра не бяс печ ны се зон».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Зда роў, пу шыс ты, Зда роў, пу шыс ты, 
мяк кі снег!мяк кі снег!

Грод на ўчо ра за ва лі ла сне гам, 
што ства ры ла пэў ныя скла да нас ці 

кі роў цам. Праў да, не ўсім: 
гэ та му юна му «аў та ма бі ліс ту» 

бе лая пе ра шко да толь кі на ра дасць.
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2019 года, — у падарунак 

4 календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы 


