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АСЦЯРОЖНА: 
КАСМЕТЫКА! 

ЯЕ «ЦЁМНЫ БОК»

НЯКАЗАЧНЫЯ 
СТРАСЦІ. 
ЯК ПІСАЦЬ 
ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ?

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Мі ніс тэр ства транс пар ту 
і ка му ні ка цый лі чыць не аб-
ход ным ад вя заць вы пла ту 
да рож на га збо ру ад пра цэ-
ду ры пра хо джан ня дзярж-
тэх агля ду. Та кое мер ка ван-
не вы ка заў мі ністр транс-
пар ту і ка му ні ка цый Ана толь 
Сі вак. Ён ад зна чыў, што 
«на пра ця гу трэ ця га квар-
та ла з'я віц ца яс насць, каб з 
1 сту дзе ня 2019 го да сіс тэ-
ма па мя ня ла ся».

• У Сто лі не ка му наль ні кі 

ўста ля ва лі ко пію Эй фе ле-

вай ве жы. Вы шы ня кан-

струк цыі скла дае 11,5 м. 

Но вая сла ву тасць ар га ніч-

на ўпі са ла ся ў пра сто ру ка-

ля фан та на га лоў най пло-

шчы го ра да. Ве жа асвят-

ля ец ца ў цём ны час су так, 

ка ля пад нож жа раз ме шча-

на квет ка вая клум ба.

• У ганд лё вых аб' ек тах 
Мін скай воб лас ці 9 чэр ве-
ня з 0.00 да 24.00 не бу дзе 
ажыц цяў ляц ца про даж пі ва 
і сла ба ал ка голь ных на по яў 
з аб' ём най до ляй эты ла ва га 
спір ту не больш за 7 %.

• У Ма ла ры це мяс цо вы жы-

хар вы явіў кас ця ныя астан-

кі. Па вы ні ках па пя рэд ня га 

да сле да ван ня, у па ха ван ні 

зной дзе ны па рэшт кі дзе-

ся ці муж чын і ад ной жан-

чы ны. На гэ тай тэ ры то рыі 

ў 1940-х га дах пра хо дзі лі 

ба я выя дзе ян ні.
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ЛІЧ БА ДНЯ
Больш 

за 110 ты сяч 
гас цей і ўдзель ні каў 
ча ка юць на рэс пуб лі кан скім 
свя це «Ку пал ле» 
(«Алек санд рыя збі рае 
сяб роў»), якое прой дзе 
7-8 лі пе ня на бе ра зе 
Дняп ра ў аг ра га рад ку 
Алек санд рыя Шкло ўска га 
ра ё на. Пад час свя та 
ад бу дзец ца вя лі кая 
коль касць куль тур ных 
і за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў з удзе лам 
ай чын ных і за меж ных 
му зы кан таў, ар тыс таў 
і твор чых ка лек ты ваў. 
У лі ку кра ін-удзель ніц 
Бе ла русь, Ра сія, Укра і на, 
Эс то нія, Літ ва, Лат вія, 
Поль шча і Гер ма нія.

Сем дзён, якія год кор мяць
Су час ныя тэх на ло гіі ў сель скай гас па дар цы прад ста ві лі 

на Бе ла рус кім аг ра пра мыс ло вым тыд ні, які стар та ваў 5 чэр ве ня
Эфек тыў ныя кан так ты, іна ва цыі і па спя хо выя кант рак ты: 

Бе ла рус кі аг ра пра мыс ло вы ты дзень — свай го ро ду 

спра ва зда ча за год для пра мыс лоў цаў, на ву коў цаў 

і аг ра ры яў кра і ны. Пля цоў кай маш таб на га між на род на га 

ме ра пры ем ства стаў ганд лё ва-ла гіс тыч ны комп лекс 

аг ра га рад ка Шчо мыс лі ца, што пад Мінск ам. Геа гра фія 

ўдзель ні каў вы стаў — ад Кі тая да Вя лі ка бры та ніі, уся го 

28 кра ін і больш за паў ты ся чы кам па ній, 

якія пра цу юць у аг ра пра мыс ло вым сек та ры. СТАР. 4
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На ша кра і на лі та раль на пра ця та лі ні я мі 

элект ра пе ра да чы. І ка лі пад імі прос та прай-

сці па да ро зе, то ні чо га кеп ска га не зда рыц-

ца — па вет ра, як вя до ма, ток не пра во дзіць. 

Але за кра нуць не зна рок про вад мож на звы-

чай най ву дач кай пад час ры бал кі ў не да зво-

ле ным мес цы. Раз рад — і гэ тая не ахай насць 

ста но віц ца апош няй у жыц ці ры ба ка.

Вуг ле плас тык: 
тры ва лы і не бяс печ ны

З 2012-га па май 2018 го да ад бы лі ся 24 ня-
шчас ныя вы пад кі ад удару электратокам 
з ры ба ка мі. Ся род іх два гру па выя. За гі ну ла 
19 ча ла век, цяж кія траў мы атры ма лі ся мё ра. 

За ліч ба мі — тра ге дыі сем' яў, якія за ста лі ся 
без му жоў, сы ноў, баць каў...

— Ка лі ад кру ціць час гадоў на дзе сяць на зад, 
то та кой праб ле мы па ра жэн ня ры ба коў элект ра-
то кам не бы ло, — ка жа на чаль нік упраў лен ня 

дзяр жаў на га энер ге тыч на га на гля ду «Бел-

энер га» Дзміт рый ЛА СЯН КОЎ. — Яны ка рыс-
та лі ся та ды плас ты ка вы мі або бам бу ка вы мі ву-
да мі, якія ток не пра вод зяць. Але з ся рэ дзі ны 
ну ля вых у про да жы ма са ва па ча лі з'яў ляц ца вуг-
ле плас ты ка выя ву ды, якія атры ма лі ў ры ба коў 
ве лі зар ную па пу ляр насць. Ім жа па трэб на што? 
Каб ву да бы ла як ма га больш доў гай, тры ва лай 
і ём кай. Вуг ле плас ты ка выя вы ра бы па ўсіх гэ тых 
кры тэ ры ях леп шыя. Але пры ўсіх вы-
го дах яны пра вод зяць ток.

РЫ БАЛ КА... ВЫ СО КА ГА НА ПРУ ЖАН НЯРЫ БАЛ КА... ВЫ СО КА ГА НА ПРУ ЖАН НЯ


