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Ле а нід ЗА ЯЦ, 
мі ністр сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня:

«Хле ба ў кра і не бу дзе 
да стат ко ва. Нам за ста ло ся 
160 ты сяч тон збож жа 
да вы ка нан ня дзяр жаў на га 
за ка зу. Бу дзем з бе лым 
і чор ным хле бам, кру па мі, 
ма ла ком і мя сам — усім 
не аб ход ным. За су ха, якая 
паў плы ва ла на ўра джай, 
не ада б'ец ца на хар чо вых 
па лі цах і ка шаль ках на шых 
гра ма дзян. Убо рач ная 
кам па нія за раз зна хо дзіц ца на 
за вяр шаль най ста дыі. «Яшчэ 
два-тры дні — і за вер шым 
убор ку збож жа вых. 
За ста нуц ца кру пя ныя 
куль ту ры: грэч ка і про са, 
якія бу дзем да ма лоч ваць 
не каль кі паз ней. Па да ных 
на 23 жніў ня, збож жа выя 
і зер не ба бо выя куль ту ры 
са бра ныя з 1,94 млн га, што 
скла дае 96,4 % за пла на ва най 
пло шчы».
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• На лі ча ная ся рэд няя 

за ра бот ная пла та ра бот ні-

каў кра і ны ў лі пе ні скла ла 

Br973,8, у чэр ве ні гэ ты па-

каз чык да ся гаў Br953,7.

• У Брэсцкай вобласці   
сёлета доля энергаэфек-
тыўнага жылля сярод таго, 
якое будуецца, складзе 97 %.

• Батл ба я ніс таў прой-

дзе 25 жніў ня ў рам ках 

фес ты ва лю «Аў гус тоў скі 

ка нал у куль ту ры трох на-

ро даў».

• Га ра дзе нец па ве рыў 

на ві не аб спад чы не ў 36 млн 

еў ра пас ля смер ці ба га та-

га сва я ка ў Іс па ніі і пе ра вёў 

ашу кан цам 8 тыс. еў ра.

• Учо ра ва ўзрос це

52 га доў па мёр за сна валь-

нік і кі раў нік ін фар ма цый-

най кам па ніі «Бе ла ПАН» 

Алесь Лі пай.

КОРАТКА

КАПІТАЛЬНЫ 
РАМОНТ ДОМА. 
УЛІЧЫЦЬ МЕРКАВАННІ 
ЖЫЛЬЦОЎ

НЕЖЫЛОЕ ЖЫЛЛЁ. 
ШТО РАБІЦЬ 
З ПУСТУЮЧЫМІ ХАТАМІ?

ЦЫТАТА ДНЯ
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Мін чан цы Воль зе СА ЎЧАН КА ВАЙ за 60. Не вы со кая блан дзін ка, 

з мі ла гуч ным го ла сам і аба яль най усмеш кай. Ка лі б су стрэ ла яе ў го ра дзе, 

не па ду ма ла б, што пе ра да мной зва нар — зда ец ца, гэ та пра фе сія па тра буе 

ку ды больш сіл, чым ёсць у гэ тай жан чы ны. Але вось ужо пя ты год Воль га 

склі кае на служ бу пры ха джан Свя та-Пет ра-Паў лаў ска га са бо ра. 

Пра тое, як звон стаў ад ду шы най і ле кам, — у яе гіс то рыі.

Спра ва для ду шыСпра ва для ду шы  

СТАР. 4

«БЫЦ ЦАМ НА 20 ГА ДОЎ 
ПА МА ЛА ДЗЕ ЛА»

Як ха ра вік ста ла зва на ром

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на 

су стрэ чы з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным уве ча ры 

22 жніў ня ў Со чы.

«Нам са праў ды ёсць аб чым па га ва рыць. Але я не ска заў бы, што ў 

нас на за па шва юц ца праб ле мы. У нас праб ле мы ёсць, якія вы ра ша юц-

ца хут ка або доў га не вы ра ша юц ца. Але но выя праб ле мы, на шчас це, 

не з'яў ля юц ца, як я пра ана лі за ваў, за апош ні час. Тым не менш гэ тыя 

праб ле мы без нас ні хто не вы ра шыць. І не ка то рыя праб ле мы і не на-

шы да во дзіц ца вы ра шаць, як у нас час та з ва мі бы вае. Та му са праў ды 

ёсць пра што па га ва рыць. І я бу ду ра ды, ка лі вы па поў ні це мае ве ды 

ў пла не між на род ных ад но сін, ва шых су стрэч, ва шых ура жан няў і су-

мес ных дзе ян няў на між на род най арэ не», — цы туе бе ла рус ка га лі да ра 

яго прэс-служ ба.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя ка ваў Ула дзі мі ру Пу ці ну за за пра шэн не 

«пры ехаць, кры ху аб стра га вац ца ад жыц цё вых прэ зі дэнц кіх праб лем». 

«Я што год бы ваю тут. Тут ка ва лак зям лі Бе ла ру сі. І я пры лю бым зруч-

ным вы пад ку імк ну ся сю ды пры ехаць для та го, каб на 3-4 дні ады сці ад 

тых праб лем, якія заў сё ды на за па шва юц ца. Яны ад ноль ка выя ўсю ды. 

І ў вас іх ха пае, толь кі ў боль шых аб' ёмах», — да даў кі раў нік бе ла рус-

кай дзяр жа вы.

Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што ра ды су стрэц ца з Прэ зі дэн там 

Бе ла ру сі і сам-на сам аб мер ка ваць пы тан ні, якія да ты чац ца раз віц ця 

двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва і ўза е ма дзе ян ня ў роз ных ін тэ гра цый ных 

фар ма тах, праб ле ма ты ку між на род на га па рад ку дня.

«Мы з ва мі су стра ка ем ся рэ гу ляр на, але тым не менш кож ная з гэ тых 

су стрэч мае зна чэн не і вель мі важ ная для нас», — пад крэс ліў ён.

Пас ля за вяр шэн ня пе ра га во раў кі раў ні кі дзяр жаў аб мя ня лі ся па да-

рун ка мі. Аляк сандр Лу ка шэн ка па да рыў Ула дзі мі ру Пу ці ну аб раз Анё ла 

Ахоў ні ка. Кі раў нік ра сій скай дзяр жа вы ў сваю чар гу па да рыў Прэ зі дэн ту 

Бе ла ру сі кар ці ну на тка ні не, якую вы ка на лі ўраль скія май стры.

НО ВЫХ ПРАБ ЛЕМ 
У СТРА ТЭ ГІЧ НЫМ 
ПАРТ НЁР СТВЕ НЯ МА

Вёс ка Ку піск 

На ва груд ска га 

ра ё на лі чыц ца 

вёс кай 

мас та коў. 

Тут ста ла жы ве 

вя до мы аў тар 

пей за жаў 

Вік тар 

За ла ці лін, пра 

яко га «Звяз да» 

ня даў на 

рас каз ва ла. 

А Мі ка лай 

ГЕ РА СІ МАЎ 

(на фо та) 

пры яз джае 

ў Ку піск на ле та 

ў баць коў скі 

дом з Віль ню са, 

каб удо сталь 

па ма ля ваць, 

на та ліц ца 

пры га жос цю 

нё ман ска га 

краю — вёс ка 

зна хо дзіц ца 

ў ма ляў ні чым 

кут ку на бе ра зе 

ра кі. Гэ ту 

пры га жосць 

прос та нель га 

не на ма ля ваць.
НЁ МАН І НА ТХНЕН НЕНЁ МАН І НА ТХНЕН НЕ
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