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• Дзяр жа ва бу дзе кам-

пен са ваць баць кам дзя-

цей-ін ва лі даў па ло ву 

мыт ных пош лін пры ўво-

зе лег ка вых аў то.

• У Бе ла ру сі вы пус ці лі 

но вы гіс та рыч ны ат лас.

• Фо та ра ры тэ таў 

Нацы я наль на га гіс та рыч-

на га му зея ўпры го жы лі 

ага ро джу мінск ага пар ку 

Ча люс кін цаў.

• Ра сія да зво лі ла ўезд 

бе ла рус кім вах та ві кам.

• Пло шча, за ня тая бар-

шчэў ні кам Са сноў ска га ў 

Мін ску, з 2011 го да ска ра-

ці ла ся амаль у 9 ра зоў.

• Тра ці ну сель гас зя-

мель у Бе ла ру сі скла да юць 

мелія ра ва ныя.

• Ва Уша чах сё ле та 

пла ну юць ад крыць но вую 

шко лу мас тац тваў.

КОРАТКА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
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Раз мо ва па сут нас ціРаз мо ва па сут нас ці

Анд рэй ХУ ДЫК:
«Не аб ход на ма бі лі за цыя 

ўсіх уз роў няў ула ды, 
гра мад ства і біз не су 

для су мес ных дзе ян няў 
па ахо ве пры ро ды»

На пя рэ дад ні 
Дня ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя мі ністр 
пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя 
Анд рэй Ху дык рас ка заў, 

для ча го па трэб ны 
эка ла гіч ны рэй тынг 

раз віц ця рэ гі ё наў, 
ці мож на ў Бе ла ру сі 

вы ка рыс тоў ваць энер гію 
не траў і якія «зя лё ныя» 

кі рун кі ста но вяц ца 
на цы я наль ным 

пры яры тэ там. СТАР. 8 Фо
та
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Ка лі ва да — 
бя да

Як ад па чыць без ры зы кі для жыц ця?
Аб ста ноў ка з на двор' ем па куль не вель мі спры яе ад-

па чын ку ка ля ва ды. Яно і ня дзіў на — доў гі час тэм пе-

ра ту ра па вет ра не ўзды ма ец ца вы шэй за 20 гра ду саў, 

да гэ та га да да юц ца час тыя даж джы і пра ха лод ныя 

но чы. Але ж так бу дзе не ўсё ле та. Ужо ў кан цы гэ-

та га тыд ня слу пок тэр мо мет ра на рэш це пе ра адо лее 

двац ца ці гра дус ную ад зна ку. А гэ та зна чыць, што да 

ва да ёмаў ма са ва па цяг нуц ца ад па чы валь ні кі.

— У Мін скай воб лас ці вы зна ча ны 105 зон ад па чын ку, — 

па ве да міў стар шы ня Мін скай аб лас ной ар га ні за цыі Та ва-

рыст ва ра та ван ня на ва дзе Сяр гей ПА ТРЫ КЕ ЕЎ. — Пе рад 

ад крыц цём ку паль на га се зо на іх ужо пра ве ры лі ва да ла зы — 

на дне не па він на ля жаць па тэн цый на не бяс печ ных для ку-

паль шчы каў прад ме таў. Дзе спат рэ бі ла ся, доб ра ўпа рад ка ва-

лі і бе ра га вую тэ ры то рыю, па ста віў шы на ве сы, 

бія ту а ле ты, ка бін кі для пе ра адзя ван ня. СТАР. 11

ХТО ЯЗЫК 
ДОЎГІ МАЕ, 
БЕЗ ГРОШАЙ 
БЫВАЕ

НА ІГОЛКУ 
МОЖНА СЕСЦІ. 
I МОЖНА ЗЛЕЗЦІ
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Ва ле рый СА ДО ХА, 

ды рэк тар На цы я наль на га 

цэнт ра мар ке тын гу 

Мі ніс тэр ства за меж ных 

спраў:

«На та ва ры хар чо вай гру пы, 
якія Бе ла русь вы раб ляе 
ў вя лі кай коль кас ці, по пыт 
за ха ва ец ца, бо ў асоб ных 
рэ гі ё нах пан дэ мія 
пры вя дзе да па мян шэн ня 
сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці. Пас ля 
ажыў лен ня су свет най 
транс парт най 
сіс тэ мы па вы сіц ца 
по пыт і на бе ла рус кія 
наф та пра дук ты. Уліч ва ю чы, 
што ў Бе ла ру сі прак тыч на 
ўсе прад пры ем ствы 
не спы ня лі сваю ра бо ту, 
кра і на не ад чуе тых 
вы дат каў, якія па ня суць 
ін шыя дзяр жа вы ў час 
ад наў лен ня вытворчасцяў, 
пры пы не ных на пе ры яд 
ка ран ці ну. У су вя зі з гэ тым 
ай чын ная пра дук цыя бу дзе 
больш канкурэнтаздольная».

ЦЫТАТА ДНЯ Свіс туль ка «на ка ні»Свіс туль ка «на ка ні»
Су пра цоў ні кі Бе шан ко віц-

ка га До ма ра мёст ваў пад рых-
та ва лі дасье на са праўд ны 
ра ры тэт свай го рэ гі ё на — 
ста ра жыт ную глі ня ную цац-
ку-свіс туль ку, каб на даць ёй 
ста тус не ма тэ ры яль най куль-
тур най каш тоў нас ці Бе ла ру сі. 
У мяс тэч ку над Дзві ной у май-
строў спрад ве ку бы лі свае 
фір мен ныя плас тыч ныя сты лі 
свіс ту лек у фор ме ча ла веч ка, 
верш ні ка, ба ран чы ка — на ват 
у рас коп ках та кія зна хо дзі лі.

— Каб на ша цац ка прай-
шла на ву ко вую экс пер ты зу, 
мы па він ны за ха ваць асаб лі-
вас ці фор мы і тра ды цый ны 
спо саб яе вы ра бу, — ка жа 
май стар і ды рэк тар уста но-
вы Але ся Аў чын ні ка ва. — 
Бо акра мя на ша га ра ё на, 
на на дан не ахоў на га ста ту су 
па дзвін скім і па дняп роў скім 
свіс туль кам па да дуць за явы 
Ві цеб скі, Дуб ро вен скі, Лёз-
нен скі, Сен нен скі і По лац кі 
да мы ра мёст ваў.

На гэ тым фо та — май-
стар па леп цы, ма ля ван ні 
і аб паль ван ні свіс ту лек Алеся 
АЎ ЧЫН НІ КА ВА (злева) 
і май стар-мета дыст 
Аксана ЛЕЙЧАН КА 
з «наваспечаны мі» бе шан ко-
віц кі мі верш ні ка мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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