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• На ма ло ча на больш 
за 1 млн тон зер ня ку ку-
ру зы.

• Больш за 840 школ 
Бе ла ру сі да лу чы лі ся да еў-
ра пей скай сет кі школ, якія 
са дзей ні ча юць ума ца ван-
ню зда роўя.

• Пад Го ме лем па ча лі ся 
вы пра ба ван ні на груз кай 
но ва га мос та це раз Сож.

• У Бе ла ру сі за тры дні 
вы яў ле на восем аў та ма бі ляў 
з пад роб ле ны мі VІN-ко да мі.

• Мін ская мі лі цыя ад-
зна чае рост кра дзя жоў 
з бан каў скіх кар таў.

КОРАТКА

СА СКАРГАЙ —
ДА ДЭПУТАТА

ПЛАНЫ 
ГОМЕЛЯ 
НА БУДУЧЫНЮ

Дзміт рый МІ КУ ЛЁ НАК,

мі ністр ар хі тэк ту ры 

і бу даў ніц тва:

«У 2019 го дзе, 
па вод ле ін фар ма цыі 
з абл вы кан ка маў, 
бу дуць уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю тры 
да мы з вы ка ры стан нем 
элект рыч най энер гіі: 
у Ба ра на ві чах (Брэсц кая 
воб ласць), аг ра га рад ку 
Ту ла ва (Ві цеб ская 
воб ласць) і Ма гі лё ве. 
У 2020-м, згод на 
з да ру чэн нем ура да, 
у цэ лым па Бе ла ру сі ліч ба 
па він на па вя лі чыц ца 
да 150 ты сяч м2 агуль най 
пло шчы. Уся го на ле та 
ў кра і не пла ну ец ца 
ўвес ці ў экс плу а та цыю 
4 міль ё ны м2 жыл ля, з іх 
больш за 1,2 міль ё на м2 
для гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў 
і якія ажыц цяў ля юць 
бу даў ніц тва 
з вы ка ры стан нем 
дзяр жаў най пад трым кі, 
больш за 1,1 міль ё на м2 — 
для шмат дзет ных сем' яў».
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СЛЕД СТВА 
ПА НА ВУ ЦЫ

Як ма ла ды мі лі цы я нер-ву чо ны ўдас ка наль вае 
якасць экс перт най дзей нас ці

Кан ды дат юры дыч ных на вук, пад пал коў нік, вы клад чык ка фед-

ры апе ра тыў на-вы шу ко вай дзей нас ці Ма гі лёў ска га ін сты ту та 

МУС, апан та ны сва ёй спра вай вы на ход нік — усё гэ та пра Яго ра 

Лап по. Ма ла ды ча ла век не прос та жы ве сва ёй пра фе сі яй, ён ёй 

ды хае. Ягор пры зна ец ца, што ні ко лі б сваю ра бо ту на ін шую не 

пра мя няў. Ка ле гі доб ра ве да юць: ка лі Лап по ўвай шоў у азарт, 

ён вы па дае з ча су, за бы вае і пра сон, і пра ежу. На ват жон ка 

ча сам раў нуе. Хоць са ма так са ма мі лі цы я нер. Але ме на ві та 

та кія і ста но вяц ца ру ха ві ка мі пра грэ су. Ня даў на вы на ход нік 

за па тэн та ваў рас пра цоў ку, якая вель мі аб лег чыць 

ра бо ту кры мі на ліс там.

Пе ра піс чы ка 
ча ка лі?

Для тых, хто ска рыс таў ся ін тэр нэ там, пе ра піс на сель ніц тва 

ўжо за кон чыў ся. Пэў ная част ка лю дзей сха дзі ла на пе ра піс-

ныя пунк ты і там па гу та ры ла са спе цы я ліс та мі. Але ж мно гія 

ча ка юць, што да іх да до му за ві тае пе ра піс чык. Мы прай шлі ся 

па ву лі цах аг ра га рад ка Яро мі на, што ў Го мель скім ра ё не, ра зам 

з дзяў чы най ма дэль най знеш нас ці, пе ра піс чы цай Крыс ці най 

КРАЎ ЦО ВАЙ.

За плеч нік з бу тэрб ро да мі і ва дой, фір мен ная сум ка з на тат ні кам, 

свіст ком і ліх та ры кам. План шэт у ру ках. Бэй джык-па свед чан не на 

сі няй сту жач цы на шыі. Усё па пра ві лах. На ват абу так: ён 

зруч ны, без аб ца саў.

Рэ парц ёрРэ парц ёр

Ме на ві та гэ ты во сень скі час у на род най тра ды цыі лі чыц ца се зо нам вя сел ляў. Та му вы стаў ку «Вя нок ня вес ты», якая ад кры ла ся 

ў Ві цеб ску, мож на лі чыць вель мі ак ту аль най. На ёй экс па ну юц ца тра ды цый ныя га лаў ныя вя сель ныя ўбо ры роз ных кан фе сій (пры чым 

не толь кі дзя во чыя, але і муж чын скія), упры гож ван ні дру жак і ша фе раў, ста рыя фо та здым кі, рэ чы з па са гу ня вес ты, ля леч ныя тэ ма-

тыч ныя кам па зі цыі. Усё гэ та са бра лі і пры вез лі су пра цоў ні кі ра ён ных Да моў ра мёст ваў з уся го рэ гі ё на. Яны ж ах во тна дэ ман стру юць 

свае экс па на ты, як, на прык лад, Ган на ША ЛА Е ВА і Ма рыя МЯ ЖУ Е ВА з Га ра доц ка га до ма ра мёст ваў і фальк ло ру.

«ПАС ЛЯ ПА КРО ВА НЯ ВЕС ТА ГА ТО ВА»
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