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• Бе ла русь раз ліч вае 

па вы ні ках го да экс пар та-

ваць сель гас пра дук цыі на 

$5,5 млрд.

• Стра ха выя ўкла-

ды ў Бе ла ру сі ў сту дзе-

ні — ве рас ні вы рас лі да 

Br1 млрд.

• Больш за 130 на ву коў-

цаў з 6 кра ін пры муць удзел 

у пер шым між на род ным 

кан грэ се па бе ла рус кай 

мо ве «Бе ла рус кая мо ва — 

га лоў ная гіс то ры ка-куль-

тур ная каш тоў насць на цыі 

і дзяр жа вы», які ад кры ец ца 

ў Мін ску 31 каст рыч ні ка.

• Сту дэнт з Го рак угнаў 

ма шы ну, каб не спаз ніц-

ца на за ня ткі.

КОРАТКА

Ана толь ХАЦЬ КО,

мі ністр сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня:

«На па пя рэд няй су стрэ чы 
з мі ніст рам сель скай 
гас па дар кі Ра сіі мы 
ўзгад ні лі, што дзесь ці 
ў ліс та па дзе—снеж ні 
па він ны пад пі саць ба лан сы 
па ста вак на 2020 год. 
Бу дзем зы хо дзіць з на шых 
да моў ле нас цяў, з пла наў па 
па ве лі чэн ні вы твор час ці 
жы вё ла га доў чай 
пра дук цыі ў на ту раль ным 
вы ра жэн ні. Бу дзем 
пла на ваць ба лан сы 
па ста вак з пэў ным 
рос там у па раў на нні з 
2019 го дам. Мы ру ха ем ся 
да па ве лі чэн ня па ста вак 
як з бо ку Ра сіі да нас, 
так і з на ша га бо ку на 
ра сій скі ры нак. Абод ва 
ба кі імк нуц ца да за ха ван ня 
пра гноз ных ба лан саў на 
2019 год. На сё ле та 
ў нас бы лі за пла на ва ны 
па стаў кі ка ля шасці 
міль ё наў тон ма ла ка. 
Гэ тыя ліч бы кры ху 
ка рэк ту юц ца па асоб ных 
та вар ных па зі цы ях. 
Па ад ных мы па ды хо дзім 
да вы ка нан ня, па ін шых 
пад цяг ва ем ся».

ЦЫТАТА ДНЯ

Гэ ты мі дня мі ў кра і не пра хо дзіць ак цыя «За бяс пе ку ра зам». 

Ра та валь ні кі і прад стаў ні кі ін шых за ці каў ле ных ве дам стваў 

і ар га ні за цый абы хо дзяць да мы шмат дзет ных сем' яў, 

адзі но кіх ста рых... Час, ка лі па куль яшчэ тры ма ец ца 

цёп лае на двор'е і ня ма па трэ бы вель мі час та ка рыс тац ца 

ты мі ж печ ка мі або элект ра пры бо ра мі, — 

ідэа льны для та ко га абы хо ду.

— Мы па ста ра ем ся на ве даць як ма га больш лю дзей, якія ад но сяц ца 

да са цы яль на ўраз лі вых ка тэ го рый, — ка жа на чаль нік Сма ля віц ка га 

ра ён на га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях Мі ка лай НА ВУ МІК. — 

Гэ та шмат дзет ныя сем'і, адзі но кія, ін ва лі ды, удзель ні кі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны — усе тыя, хто мае па трэ бу ў да дат ко вай ува зе не 

толь кі з на ша га бо ку, але і з бо ку ін шых служ баў. СТАР. 10 Фо
та
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Хут ка зі ма, 

і май стры-ша па ва лы 

па чы на юць ва ліць воў ну 

і біць ва лён кі. Яны ро бяць 

бе лы, шэ ры, ка рыч не вы, 

чор ны, мяк кі, утуль ны, цёп лы 

тра ды цый ны зі мо вы абу так.

— У доб рых ва лён ках 

са гра ва ец ца і ду ша, — 

ка жуць Ула дзі мір і Ма рыя 

МІЧ КО ВЫ — пра даў жаль ні кі 

бе ла рус ка га ша па валь ства.

Ула дзі мір Анд рэ е віч 

і Ма рыя Якаў леў на жы вуць 

у вёс цы Гняз дзі ла ва 

Бе шан ко віц ка га ра ё на, 

на бе ра зе Дзві ны. Яны ўжо 

на пен сіі, але для іх уме лых рук 

ця пер па чаў ся цяж кі, як яны 

пры зна юц ца, пра цоў ны се зон, 

які пра цяг нец ца да апош ніх 

ма ра зоў, да апош ня га сне гу. 

І вяс ко выя, і га рад скія жы ха ры 

Ві цеб шчы ны яшчэ не стра ці лі 

«смак» да гэ та га «ду шэў на га» 

абут ку і за каз ва юць Міч ко вым 

экс клю зіў ную ва ле ную 

пра дук цыю. Та кіх май строў, 

як Ула дзі мір Анд рэ е віч 

і Ма рыя Якаў леў на 

на Па дзвін ні за ста лі ся адзін кі...

Ана толь 

КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.СТАР. 13ДУ ШЭЎ НЫ АБУ ТАКДУ ШЭЎ НЫ АБУ ТАК

Та кое да ру чэн не Аляк сандр Лу ка шэн ка даў на на ра дзе па 

пы тан нях про ці дзе ян ня рас паў сюдж ван ню і пра фі лак ты кі 

нар ка ма ніі. У ёй пры ня лі ўдзел кі раў ні кі ўра да, про філь ных 

ве дам стваў і су дзейс ка га кор пу са.

МІЛЬ Ё НЫ Ў ПА ЛО НЕ
«Да гэ тай важ най, рэ за нанс най тэ мы за апош нія пяць га доў мы вяр та-

ем ся не ад на ра зо ва. Праб ле ма з'яў ля ец ца сур' ёз ным вы клі кам для ўсёй 

су свет най су поль нас ці. Мы тут не прык лад», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па ацэн ках ААН, нар ко ты кі ця пер ужы вае кож ны 20-ы ча ла век на пла-

не це — пры клад на 250—300 міль ё наў ча ла век. Гэ та коль касць лю дзей, 

су па стаў ная з на сель ніц твам Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Іта ліі і Фран цыі 

ра зам узя тых. Што год ад нар ко ты каў гі не звыш 200 000 ча ла век.

«Пры ня тыя ў Бе ла ру сі ў 2014 го дзе сіс тэм ныя ме ры да зво лі лі нам 

пе ра ла маць сі ту а цыю. Нам уда ло ся па ста віць за слон на шля ху рас-

паў сюдж ван ня сін тэ тыч ных прэ па ра таў, так зва ных спай саў, асноў-

ны мі спа жыў ца мі якіх бы ла мо ладзь. Знач на ўзмоц не на кры мі наль ная 

ад каз насць за не за кон ны аба рот нар ка тыч ных рэ чы ваў і псі ха тро паў. 

У вы ні ку нам уда ло ся ста бі лі за ваць аб ста ноў ку», — пад крэс ліў бе ла-

рус кі лі дар.

За мі ну лыя пяць га доў коль касць нар каз ла чын стваў у кра і не ска ра ці ла ся 

ў 1,5 ра за, а ўчы не ных з удзе лам не паў на лет ніх — пры клад на 

ў пяць ра зоў (з 466 у 2014 го дзе да 97 у 2018 го дзе).

ВЫ КЛІК ДЛЯ КРА І НЫ І ГРА МАД СТВА
Но выя ме ры ба раць бы з нар ко ты ка мі па він ны быць пры ня тыя да 1 сту дзе ня 2020 го да
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«ЗВЯР ТАЙ УВА ГУ,  
ШТО РО БЯЦЬ ПЕР СА НА ЖЫ!»

Як ра та валь ні кі тлу ма чаць пра ві лы бяс пе кіЯк ра та валь ні кі тлу ма чаць пра ві лы бяс пе кі


