
Зна ём це ся!Зна ём це ся!

У «СЛА ВЯН СКА ГА БА ЗА РУ» 
НО ВЫ ДЫ РЭК ТАР

З но вым ге не раль ным ды рэк та-

рам Цэнт ра куль ту ры «Ві цебск» 

(а па тра ды цыі той, хто зай мае 

гэ тую па са ду, узна чаль вае фэст 

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску») 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу-

та рыў на 13-ы дзень яго пра цы. 

Су стрэ лі ся з Гле бам ЛА ПІЦ КІМ 

13 ліс та па да. Але ж у ад моў ны 

ўплыў «не шчас лі вых» ліч баў 

ён не ве рыць. Ці ка ва, да рэ чы, 

што на ра дзіў ся мой су раз моў-

нік 29 лю та га і да гэ та га так са ма 

ста віц ца з гу ма рам.

«Звяз да» ста ла пер шай га зе-

тай, якой ён даў 

ін тэр в'ю.
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• Роз ніч ны та ва ра аба-

рот у кра і не ў сту дзе-

ні — каст рыч ні ку вы рас 

на 8,9 %.

• «Вя лі кі гіс та рыч ны 
ат лас Бе ла ру сі», які ства-
раў ся больш за 10 га доў, 
прэ зен ту юць 21 ліс та па да ў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы.

• Ган даль Мін ска пла-

нуе пра даць больш за 

2,7 млн бу тэ лек шам пан-

ска га і пе ніс тых ві наў да 

на ва год ніх свят.

• У Го мель скай воб лас ці 
ў сту дзе ні — каст рыч ні ку за 
кі ра ван не аў та транс пар там 
без прой дзе на га тэх агля ду 
бы ло аштра фа ва на больш 
за 54 тыс. кі роў цаў.

КОРАТКА

«МІСІС СВЕТУ» — 
ФОРУМ 
ДЛЯ ЗАМУЖНІХ

КУДЫ ПАДАЦЦА 
АДЗІНОКАМУ 
СТАРОМУ

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 

мі ністр ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«Прад пры ем ства мі 
ўсіх фор маў улас нас ці 
па він ны быць пры ня ты 
ме ры па не да пу шчэн ні 
да лей ша га рос ту цэн 
на мя са і мя са пра дук ты. 
Акра мя та го, трэ ба 
раз гле дзець маг чы мыя 
ме ры, якія не аб ход на 
пры няць абл вы кан ка мам, 
Мін сель гас хар чу, ганд лё вым 
прад пры ем ствам 
па не да пу шчэн ні рос ту цэн 
ад нос на тых, што скла лі ся 
на 15 ліс та па да. Ра зам з тым 
МАРГ пра цяг не ма ні то рынг, 
і пры не вы ка нан ні та кой 
да моў ле нас ці бу дзе вы не се на 
па ста но ва аб уста наў лен ні 
цэ на ва га рэ гу ля ван ня. Цэ ны 
на мя са і мя са пра дук ты 
па вы сі лі ся ў вы твор цаў, 
у пе ра пра цоў шчы каў. 
У ве рас ні ганд лё выя над баў кі 
на мя са і мя са пра дук ты 
скла лі ся на ўзроў ні 
15 %, па сві ні не — 12 %, 
па яла ві чы не — 17 %. Перш 
чым пры маць ра шэн ні 
па цэ на вым рэ гу ля ван ні, 
не аб ход на ра за брац ца 
ў пры чы нах».

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.

УЧО РА ве ча рам у вы ста вач ным цэнт ры «Бел Экс па» афі цый-

на рас па чаў ся кон курс ны еў ра ты дзень, старт яко му да лі 

стар шы ня Бел тэ ле ра дыё кам па ніі Іван Эй смант і вы ка наў чы 

прад зю сар «Еў ра ба чан ня» Ян Ола Санд. 

Кан кур сан ты і дэ ле га цыі з 20 кра ін-удзель ніц шпа цы ра ва лі па чыр-
во най да рож цы, фа та гра фа ва лі ся на па мяць у ад мыс ло вых фо та зо нах 
і па прось бе вя ду чых цы ры мо ніі за гад ва лі жа дан ні, са мае ак ту аль нае 
з якіх на най блі жэй шы час — без умоў на, вый граць дзі ця чае «Еў ра-
ба чан не».

На ша кра і на, на га да ем, ужо ра бі ла гэ та двой чы: у 2005 годзе пе ра мо гу 
пры вез ла Ксе нія Сіт нік, у 2007-м — Аляк сей Жы гал ко віч. Акра мя та го, яшчэ 
трой чы (у 2006, 2011 і 2013 га дах) бе ла ру сы ўва хо дзі лі ў топ-3 най леп шых 
юных вы ка наў цаў. Тры пе ра мо гі на дзі ця чым кон кур се ў Гру зіі, па дзве — на 
ра хун ку Маль ты і Ра сіі (як раз ле тась ра сі ян ка Па лі на Ба гу се віч пры нес ла 
сва ёй кра і не дру гое «зо ла та» кон кур су). А ка му па шан цуе сё ле та? Да ве-
да ем ся ўжо ў ня дзе лю, 25 ліс та па да. Сён ня ж у кан кур сан таў па чы на юц ца 
рэ пе ты цыі на сцэ не «Мінск-Арэ ны», а па ра лель на — на сы ча ная пра гра ма 
зна ём ства з кра і най, з бе ла рус кі мі тра ды цы я мі і су час нас цю. Беларусь 
выступіць пад нумарам 8, першы нумар дастаўся Украіне, а закрываць 
шоу выпала Польшчы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

СТАР. 13

Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час афі цый-

ных пе ра га во раў з Прэ зі дэн там Азер бай джан скай Рэс пуб лі кі.

Ві зіт Іль ха ма Алі е ва — 
но вы крок да вы бу доў ван ня ад но сін

СТАР. 2

Усе да моў ле нас ці вы кон ва юц ца
Спа чат ку прэ зі дэн ты су стрэ лі ся ў фар ма це «сам-на сам».
«Бе ла русь вас ча ка ла, — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Бы ло вель мі 

шмат ін фар ма цыі аб афі цый ным ві зі це. Пры тым пры чы ны для гэ та га бы-
лі роз ныя, ча сам фэй ка выя. Хоць гэ та так са ма вы нік. На ват не га тыў ная 
ін фар ма цыя, якая не ад па вя дае рэ ча іс нас ці, так са ма ча сам ста ноў чая. 
Та му шчы рая бы ла ці ка васць да ва ша га ві зі ту, мы даў но ча ка лі яго, 
вель мі шмат га ва ры лі пра Азер бай джан».

Бе ла рус кі лі дар да даў, што бе ла ру сы ўспры ма юць Азер бай джан 
як вель мі дру жа люб ную брац кую рэс пуб лі ку, з якой у на шай кра і ны 
ўста на ві лі ся доб рыя ад но сі ны — і па між прэ зі дэн та мі, і ў між ура да вай 
ка мі сіі, і ў эка но мі цы. «Да стат ко ва ска заць, што за апош ні год амаль 
у 3,5 ра за вы рас наш ган даль. І пры тым ха чу вам чар го вы раз па-
цвер дзіць і за пэў ніць, што за кры тых тэм ні ко лі ў на шых ад но сі нах не 
бу дзе», — пад крэс ліў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў свой час ба кі жы лі ў ад ной 
дзяр жа ве, та му лю дзі мы вель мі бліз кія. Хо чац ца гэ та га ці не, ка ра ні 
сы хо дзяць у са вец кі пе ры яд. Прэ зі дэнт вы ка заў мер ка ван не, што і шмат 
па ка лен няў та му на шы су ай чын ні кі ме лі доб рыя ўза е ма ад но сі ны.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што ў шмат лі кіх сфе рах у нас ма юц ца да сяг-
нен ні, ад нак ёсць да ча го імк нуц ца і што да да ваць. «Упэў не ны, што ваш 
ві зіт у Бе ла русь сён ня бу дзе но вым кро кам да вы бу доў ван ня 
на шых ад но сін на перс пек ты ву», — пад крэс ліў ён.
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СТАРТ ДАДЗЕНЫ!
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