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• Звыш трох тысяч пра-

цоў ных мес цаў у сфе ры бы-

та во га аб слу гоў ван ня ство-

ра на ў Мiн ску ў 2018 го дзе.

• Спро шча ны па ра дак 

пра хо джан ня мя жы бу дзе 

дзей ні чаць для ўдзель ні-

каў і ба лель шчы каў ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў.

• Гра мад скае аб мер ка-

ван не змен у за кон аб ле-

ка вых срод ках пра цяг нец-

ца да 31 са ка ві ка.

• У Га ра доц кім ра ё не 

ляс нік знай шоў склад мі-

на мёт ных мін.

• Кра мы пры сма каў і ал-

ка го лю ака за лі ся са мы мі 

па пу ляр ны мі фран шы за мі 

ў Бе ла ру сі ў 2018 го дзе.

• У Бе ла ру сі стар ту юць 

аб лас ныя эта пы кон кур су 

«Ка ра ле ва Вяс на-2019».

• Больш як 100 ча ла век 

эва ку і ра ва лі са шко лы пад 

Ба ры са вам з-за па ве дам-

лен ня аб мі ні ра ван ні.

• У Го ме лi за тры га-

дзi ны аштра фа ва лi 13 

кіроўцаў, якiя не са сту пi лi 

да ро гу спец транс пар ту.

КОРАТКА

Ула дзі мір МА Ё РАЎ, 

ге не раль ны ды рэк тар 

ААТ «Газп рам транс газ 

Бе ла русь»:

«Аб' ём тран зі ту га зу праз 
Бе ла русь у 2018 го дзе 
па вя лі чыў ся на 3 пра цэн ты 
ў па раў на нні з 2017-м і 
склаў ка ля 42,5 міль яр да 
ку ба мет раў. У мі ну лым 
го дзе спа жы ван не га зу 
ў Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся 
больш чым на 1 міль ярд 
ку ба мет раў. Асноў ная 
пры чы на — рост эка но мі кі 
і тое, што ў 2018 го дзе 
кра і на не ім пар та ва ла 
элект ра энер гію, асноў ная 
част ка якой на сён няш ні 
мо мант вы пра цоў ва ец ца з 
пры род на га га зу».

ЦЫТАТА ДНЯ

КАЛІ Ў ВАС КРЫЗІС 
СЯРЭДНЯГА 
ЎЗРОСТУ...

МАСТАЦТВА 
ЖАЛЕЗНАЙ 
СКУЛЬПТУРЫ
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

Асо баАсо ба

— Сваю твор чую кар' е ру вы пры свя ці лі 

сцэ не Ку па лаў ска га тэ ат ра, як і Зоя Бе ла-

хвос цік, з якой мы не так даў но раз маў ля-

лі. Та му за дам вам ана ла гіч нае пы тан не: 

вы ка лі-не будзь шка да ва лі, што, лі чы, 

паў жыц ця ад да лі ад ной пля цоў цы?

— Не-не-не, ні ко лі не шка да ваў, толь кі 

дзя ка ваў Бо гу. Каб яшчэ ад даць, але жыц-

цё ка рот кае. Коль кі яно — шэсць дзя сят 

га доў, сем дзе сят, ну во сем дзе сят, інакш 

мож на бы ло б і бо лей пра ца ваць. Толь кі 

па чы на еш ра зу мець, што та кое тэ атр і ак-

цёр ства, а сі лы ўжо не тыя, як 

двац цаць га доў та му.

«Жыц цё са мо па са бе з'яў ля ец ца ка ме ды яй»
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Вік тар МА НА ЕЎ:
Амаль со рак га доў на Ку па лаў скай сцэ не — на 

ак цё ра Вік та ра Ма на е ва, у ро лях яко га по руч з 

ка ме ды яй ня змен на ідуць дра ма і тра ге дыя, у 

тэ атр гле да чы бя гуць — толь кі пят кі блі шчаць. 

Пры та кой па пу ляр нас ці — не ад' ем нас ці — пе-

рад ка ме рай на ша га фа то гра фа спа дар Вік тар 

ска заў: «Я са ро ме ю ся». Па ры са ваў ся. На род-

ны ар тыст, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла-

ру сі, бяс крыўд ны жар таў нік і прос та цёп лы ў 

ста сун ках ча ла век, які ў па чат ку го да атры маў 

спе цы яль ную прэ мію Прэ зі дэн та, рас ка заў нам 

пра су час нае стаў лен не да куль ту ры, гаст ро лі 

Ку па лаў ска га тэ ат ра ў са вец кія ча сы і здым кі 

ў філь ме «Ідзі і гля дзі».

Ня даў на ў Бе ла ру сі 
бы ла агу ча на на ві на 

пра тое, што ў 
Мін ску на Свіс ла чы 
пла вае ін ша зем ная 

і над звы чай 
пры го жая птуш ка — 
кач ка-ман да рын ка. 

Для мно гіх гэта 
бы ла свое асаб лі вая 

сен са цы я. Але не для 
сям'і КАР ПЕ КАЎ з вёс кі 

Ла ку ці Шкло ўска га 
ра ё на. У іх на пад вор ку 
не пер шы год га ду юц ца 

і пры га жу ні-манда-
р ын кі, і фа за ны роз ных 

мас цяў, і ка ра леў скія 
паў лі ны. Ма ла дая 
ма ту ля Ка ця ры на 
Кар пе ка са сва ім 

га да ва лым сын ком 
Іва нам (на фо та) 

кож ную ра ні цу ро бяць 
абы ход валь е раў — 
ні бы ў заа са дзе, каб 
на кар міць і на па іць 

сваё эк за тыч нае 
пту шы нае ся мей ства.
Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

«МАН ДА РЫ НА ВЫ»«МАН ДА РЫ НА ВЫ»  ПАД ВО РАКПАД ВО РАК
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Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў Ба ра на віц кі ра ён
і пра вёў на ра ду з мяс цо вым ак ты вам

Ба ра на ві чы — адзін з буй ных на се ле ных пунк таў, дзе рэа лі-

зу ец ца ма дэль па ско ра на га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

го ра да. Та кіх у кра і не 11 (на прык лад, Ор ша, Ба ры саў, Ма ла-

дзеч на) і пра жы вае ў іх 15 % на сель ніц тва кра і ны. Кі раў нік 

дзяр жа вы ўжо не ад ной чы звяр таў ува гу, што та кія га ра ды 

па він ны стаць пунк там пры цяг нен ня лю дзей. А для гэ та га 

трэ ба за бяс пе чыць іх ра бо чы мі мес ца мі, год ны мі за роб ка мі 

і ства рыць кам форт нае ася род дзе для пра жы ван ня. У якім 

ста не з гэ тым спра вы ў рэ гі ё не, Аляк санд ру Лу ка шэн ка па-

ве да мі лі пад час на ра ды з ак ты вам го ра да Ба ра на ві чы і Ба-

ра на віц ка га ра ё на.

Пра цяг Ор шы
У па чат ку на ра ды Прэ зі дэнт ад зна чыў, што на пя рэ дад ні па езд кі 

пра чы таў усе доб рыя і дрэн ныя сло вы ў са цы яль ных сет ках, на фо-

ру мах, у срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Прэ зі дэнт пад-

крэс ліў, што го рад пры вя лі ў па ра дак, пры бра лі.

МА ДЭЛЬ ПА СКО РА НА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ
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