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• У Бе ла ру сі рас пра-

цоў ва юць стра тэ гію раз-

віц ця з ніз кім уз роў нем 

пар ні ко вых га заў да 2050 

го да.

• Бе лАЗ вый граў тэн дар 

на па стаў ку 96 са ма зва лаў 

у Ін дыю.

• У Ра сіі ства ры лі пры-

бор, які вы яў ляе COVІD-19 

у па вет ры.

• «Го мель абл ма ё масць» 

пра па нуе больш за 80 аб'-

ек таў, якія не вы ка рыс тоў-

ва юц ца, за адну ба за вую 

ве лі чы ню кож ны.

• Больш за 24 міль ё ны 

ча ла век у све це за ра зі лі-

ся ка ра на ві ру сам.

• У Пін скім ра ё не са ба ка 

за грыз во жы ка і за хва рэў 

на ша лен ства.

• Дзі ця па та ну ла ў дэ-

ка ра тыў ным ва да ёме ў 

Брэсц кім ра ё не.

КОРАТКА

Аляк сандр МАР КЕ ВІЧ, 

член Па ста ян най ка мі сіі 

па на цы я наль най 

бяс пе цы Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду:

«Для кож на га 
гра ма дзя ні на, 
дзяр жаў на га ор га на, 
гра мад скай ар га ні за цыі 
важ на за ха ваць бяс пе ку, 
ста біль насць у кра і не. 
Шлях да гэ та га — 
дыя лог. І не трэ ба 
ча каць пе ра мен, трэ ба 
мя няць сваё жыц цё на 
асно ве Кан сты ту цыі, 
зда ро ва га сэн су. Мя няць 
па-люд ску — ства ра ю чы, 
а не руй ну ю чы».

ЦЫТАТА ДНЯ

БУДЗЕМ 
З ЦЯПЛОМ… 
ТАННЫМ

АДПАЧЫЦЬ 
У КНЯЗЕВЕ. 
ЯК КНЯЗІ?
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ЧА МУ ГА РАЦЬ 
КАМ БАЙ НЫ?

Сель ска гас па дар чая тэх ні ка га рыць ня час та, але кож ны такі 

вы па дак звя за ны з вя лі кім уро нам для гас па дар кі. Са строю 

во ка мгнен на вы хо дзіць агрэ гат кош там дзя сят кі ты сяч до ла-

раў. Акра мя та го, пад ры зы кай аказ ва ец ца свое ча со вая ўбор ка 

ўра джаю. Ча му га раць кам бай ны, «Звяз дзе» рас ка заў на чаль нік 

упраў лен ня спе цы яль ных экс пер тыз упраў лен ня Дзяр жаў на-

га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз Бе ла ру сі па Мін скай воб лас ці 

пад пал коў нік юс ты цыі Дзміт рый МУ РАШ КА.

Хут ка, якас на, тан на. Трэ ці — ліш ні
— Пры чы ны та кіх па жа раў мож на па дзя ліць на не каль кі груп. Асноў-

ная — гэ та ча ла ве чы фак тар. Знач на ра дзей су стра ка юц ца дзве ін-

шыя — ава рый ныя сі ту а цыі, раз віц цё якіх прад ка заць да во лі скла да на, 

і роз ныя форс-ма жор ныя аб ста ві ны.

Ча ла ве чы фак тар звы чай на вы ні кае з ня пра віль на га аб слу гоў ван ня 

тэх ні кі. У ідэа ле яно па він на ад бы вац ца згод на з рэг ла мен там, вы зна-

ча ным за во дам-вы твор цам. Але ідэ ал, як вя до ма, не да сяж ны. Апроч 

та го, не ўсе гас па дар кі пры трым лі ва юц ца пэў ных пра ві лаў — свое-

ча со ва зра біць за ме ну зап част кі (лепш на ары гі наль ную), пра вес ці 

на леж ным чы нам тэх ніч нае аб слу гоў ван не або ска рыс тац ца па слу га мі 

афі цый на га сэр віс на га цэнт ра.

А тэх ні ку на по ле вы пус каць трэ ба, та му што ўбо рач ную ні хто не 

ад мя няў. Каб зра біць ра монт хут чэй і тан ней, ста вяць ву зел, які ўжо 

быў у  ка ры стан ні. Але пры гэ тым да вай це зга да ем тры я ду «хут ка, 

якас на, тан на», у якой, як вя до ма, ад на ча со ва тры склад ні кі іс на ваць 

не мо гуць — заў сё ды зной дзец ца «трэ ці ліш ні». Вось та кім «ліш нім» 

фак та рам і ста но віц ца якасць. Але да па ры да ча су. На прык лад, ка лі 

га вор ка ідзе пра па лі вап ра вод ці пра ру каў вы со ка га ціс ку, 

то там зна хо дзяц ца ра за грэ тыя га ру чыя вад ка сці.

ПА ДОБ РАЙ 
ТРА ДЫ ЦЫІ

У пер шую ня дзе лю во се ні кра і на свят куе Дзень бе ла рус ка га 

пісь мен ства. Сё ле та яго ўдзель ні каў бу дуць пры маць 

у Бя лы ні чах Ма гі лёў скай воб лас ці. Ме на ві та тут 6 ве рас ня 

су стрэ нуц ца ўсе тыя, хто пра цуе дзе ля за ха ван ня 

дру ка ва на га сло ва, па пу ля ры за цыі тра ды цый на цы я наль най 

куль ту ры і па мна жэн ня ду хоў нас ці бе ла рус ка га 

на ро да.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні
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Уся му га ла ваУся му га ла ва

Ад чуць во дар дзя цін ства...Ад чуць во дар дзя цін ства...
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