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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Сяр гей ГУНЬ КО, на мес нік 

мі ніст ра пра мыс ло вас ці:

«Прад пры ем ствы Мінп ра ма 
сё ле та па ча лі экс парт 
пра дук цыі ў 23 но выя кра і ны, 
што га во рыць пра тэн дэн цыю 
ўзды му пра мыс ло вай 
вы твор час ці. Па вы ні ках 
пер ша га квар та ла гэ та га 
го да пра дэ ман стра ва ны 
доб рыя вынікі. Так, тэмп 
рос ту аб' ёму пра мыс ло вай 
вы твор час ці за гэ ты пе ры яд 
склаў больш за 117 %, 
экс пар ту — 127 %. Са мае 
га лоў нае, што ў пер шым 
квар та ле мы экс пар та ва лі 
та ва ры ў 93 кра і ны. Ра бо та 
па ды вер сі фі ка цыі экс парт ных 
рын каў, пра ве дзе ная 
Мінп ра мам у 2017 го дзе і 
сё ле та ў сту дзе ні — са ка ві ку, 
дае ста ноў чы вы нік. Так, 
у 2017 го дзе до ля Ра сіі ў 
агуль ным аб' ёме экс пар ту 
пра мыс ло вас ці скла ла 60 %, 
сён ня — прак тыч на 50 %. 
Мы зна хо дзім па куп ні коў 
сва ёй тэх ні кі на тэ ры то рыі 
Еў ра пей ска га са ю за. 
На прык лад, 
па стан ка бу да ван ні вый шлі 
на ры нак Гер ма ніі — 
тра ды цый ны ры нак па 
вы твор час ці стан коў».

Каго 
трэніруе 
каралева?

Будні ўрача 
хуткай 
дапамогі

Кампетэнцыі 
ХХІ 

стагоддзя

СТАР. 4

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся 
з намі – 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ

Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці  

«РЭ ЗЕР ВА ЦЫЯ» 
ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ

Ці ста нуць гіс то ры ка-куль тур ныя каш тоў нас ці 
ар га ніч най част кай на ша га жыц ця?

Усе пом ні кі ра на ці поз на раз бу рац ца — гэ та не па збеж ны 

пра цэс. Сен тэн цыя дзіў ная, уліч ва ю чы, што ска за на яна бы ла 

пад час пра вя дзен ня круг ла га ста ла аб за ха ван ні і рэ стаў ра цыі 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны. І тым не менш спра вяд лі вая. 

Пе рад за ха валь ні ка мі мі ну ла га ёсць не каль кі шля хоў. Мож на 

за крыць пом нік стэ рыль ным ку па лам і та кім чы нам пра цяг-

нуць яго жыц цё яшчэ на не каль кі ста год дзяў. Ці на ад ва рот, 

упі саць свед ку ста ра жыт на сці ў ар хі тэк ту ру на ша га імк лі ва-

га ча су. Пра ме та ды ахо вы гіс то ры ка-куль тур ных аб' ек таў, 

праб ле мы рэ стаў ра цыі і ро лю ў гэ тых пра цэ сах 

гра мад ства па раз ва жа лі экс пер ты. СТАР. 13
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Са мыяСа мыя  
«Звяз да» рас па чы нае но вы пра ект, у якім мае на мер рас ка заць пра роз ныя рэ-
гі ё ны Бе ла ру сі, да ад мет нас ці якіх мож на пры мя ніць пры слоўе «са мы». Мы вы-
ра шы лі па чаць з са ма га ма ла до га ў кра і не — Дры бін ска га. Да та го ж і стар шы ня 
рай вы кан ка ма там пры зна ча ны ўся го толь кі тры ме ся цы та му. З ад на го бо ку, гэ ты 
тэр мін яшчэ да зва ляе па дзя ліц ца све жым по гля дам, з дру го га — да стат ко вы, каб 
агле дзец ца і вы зна чыц ца з най блі жэй шы мі пла на мі. Гэ та ін тэр в'ю — пер шае, якое 
стар шы ня Дры бін ска га рай вы кан ка ма дае на сва ёй па са дзе.

Дры бін скі ра ён: са мы ма ла ды

НЕ ТОЛЬ КІ ВА ЛЁН КІ
Ра ён, вя до мы як за ха валь нік тра ды цый, га то вы ру шыць на пе рад

29 снеж ня 1989 го да Дры бін скі ра ён быў 

ад ноў ле ны трэ ці раз за сваю гіс то рыю. 

У на ступ ным го дзе ў шас ці вёс ках — 

Тры ле сі на, Рас на, Пу даў ня, Мі хе еў ка, 

Ка роў чы на і Бе лая — бы лі па бу да ва ны 

па сёл кі для пе ра ся лен цаў з ін шых ра ё-

наў кра і ны ў су вя зі з ава ры яй на ЧА ЭС. 

Ра ён трой чы на вед ваў Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі — у 1996, 1997 і 1998 га дах. За раз 

тут пра жы вае 9700 ча ла век. Апош нім ча-

сам мяс ці ны гэ тыя на бы лі вя до масць у 

кра і не і за яе ме жа мі дзя ку ю чы ра мяст-

ву, якое ўда ло ся не толь кі за ха ваць, але і раз віць, — ша па валь ству. 

Яшчэ ў раёне ад ра дзі лі і па пу ля ры зу юць лап цеп ля цен не. Тут уво гу ле 

тра пят лі ва ад но сяц ца да на род най куль ту ры і да пры ро ды. Хо чац ца 

да даць — і да ча ла ве ка. На прык лад, на Дрыбіншчыне зна хо дзіц ца 

най леп шае ў воб лас ці ад дзя лен не для круг ла су тач на га зна хо джан ня 

са ста рэ лых і ін ва лі даў. Ад нак асноў нае, чым жы ве рэ гі ён, — сель-

ская гас па дар ка. Яна і ста ла га лоў най тэ май на шай раз-

мо вы з кі раў ні ком ра ё на Дзміт ры ем ГА ТОЎ ЧЫ КАМ.
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жыжыжыжыжжыжыжжж  вввввве ее е какакакакакалл л ллля я 2020202000 0 бобобобобббобоббб ртртт нні какааааў.ў.ў.ў.ў.ў. УУУУУсессесесес я я яяяянынныныныы к к ккка-а-а-а
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дздздздзддддд і і ііікікікікііікіікіх х х х х хх хх пчпчпчпчпчпчпчпччп ололололололололололлл, , вывывывывывывывыывы р рр рраббабабабаббб лл л ллле ныныныы мммммі баацьцьцьццццц  ккка ааміміміміііі, 

дздздздздзддздздзздд я я яядадададааадаааадамммм м м ммммі і іііі і іі і і ііі прпрппрпрпррпрра аа адздздззздзззздздззе е дадададдаадд м мммммі. ППППа тооом ныы ббороо т-тт-ттт
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