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• Па да ных Grееnреасе 

і АіrVіsuаl, з 30 га ра доў 

све ту з са мым бруд ным 

па вет рам (у 2018 го дзе) 

25 зна хо дзяц ца ў Паўднё-

вай Азіі. Уз на ча ліў рэй-

тынг ін дый скі Гу руг рам.

• Па вод ле па пя рэд ніх 

да ных, на па ча так 2019 го-

да коль касць жан чын Бе-

ла ру сі скла ла 53,4 %, ці 

5,1 млн. 79 % пра жы ва юць 

у га ра дах і па сёл ках га рад-

ско га ты пу, у сель скіх на-

се ле ных пунк тах — кож ная 

пя тая.

• Шэсць но вых спе-

цы яль нас цяў з'я віц ца ў 

вы шэй шых на ву чаль ных 

уста но вах Ві цеб скай воб-

лас ці ў но вым на ву чаль-

ным го дзе.

• У Брэс це за тры ма ны 

кі роў ца марш рут на га так сі, 

які 4 са ка ві ка збіў на смерць 

10-га до ва га школь ні ка.

КОРАТКА

Мак сім РЫ ЖАН КОЎ, 

пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Вель мі шмат у раз віц ці 
рэ гі ё на за ле жыць ме на ві та 
ад мяс цо вых улад. 
Ад та го, як пры цяг нуць 
біз нес да ства рэн ня 
кам форт ных умоў 
для жы ха роў. 
Вось і атрым лі ва ец ца, што 
ад ра ё на да ра ё на сі ту а цыя 
роз ная. Упэў не ны, 
што больш атрым лі ва ец ца 
ў тых рэ гі ё нах, 
дзе кі раў ні кі ў пра мым 
сэн се жы вуць па трэ ба мі 
лю дзей, у рэ жы ме ан лайн 
ад чу ва юць зме ны, ба чаць, 
дзе, ка му і ка лі па трэб на 
да па мо га 
або са дзей ні чан не. 
Та ко му ра ё ну ў пер шую 
чар гу ака жуць да па мо гу 
і з цэнт ра, бо та ды зер не 
да па мо гі ўпад зе ў доб рую 
гле бу».

ЦЫТАТА ДНЯ

ФЕСТЫВАЛЬ 
МАЙСТРОЎ

АД «ЛІГІ СМЕХУ» 
ДА «ЕЎРАБАЧАННЯ»
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СТАР. 3

На двор'еНа двор'е

Ім гнен най 
вяс ны не бу дзе

А са праўд нае цяп ло 
прый дзе ў на шу кра і ну ў па чат ку 

трэ цяй дэ ка ды са ка ві ка
Па чат кам клі ма тыч най вяс ны лі чыц ца пе ра ход 

ся рэд няй су тач най тэм пе ра ту ры па вет ра 

праз ад зна ку ў нуль гра ду саў у бок па вы шэн ня, 

які звы чай на ад бы ва ец ца ў ся рэ дзі не са ка ві ка. 

Ад нак апош ні ме сяц зі мы ад зна чыў ся 

цеп ла вы мі рэ кор да мі, ка лі ся рэд ня ме сяч ная 

тэм пе ра ту ра бы ла вы шэй клі ма тыч най 

нор мы на 4,5 гра ду са. Атрым лі ва ец ца, 

што ня сме лую вяс ну мы су стра ка лі ўжо ў 

дру гой па ло ве лю та га.

Але ў пер шыя дні са ка ві ка ча ка ец ца ня ўстой лі вае на-

двор'е, рас ка заў на чаль нік служ бы ме тэа ра ла гіч ных 

пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра-

ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма-

ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мін-

пры ро ды Аляк сандр БЯ ГАН СКІ.

АД НОЎ ЛЕ НЫ 
З ПО ПЕ ЛУ

Па сля дах ад на го па жа ру
Спар тыў ны комп лекс «Алім пій скі» раз мяс ціў ся ў ста лі цы 

ў ма ляў ні чым мес цы — па блі зу лес, штуч нае во зе ра, ка нал 

Сля пян скай 

вод най 

сіс тэ мы, ці шы ня 

на во кал... І зу сім 

не ска жаш, што 34 га ды 

та му гэ ты пры га жун 

пе ра тва рыў ся ў ру і ны. 

Па жар на та га час ных 

«Пра цоў ных рэ зер вах» 

стаў ад ным з са мых 

вя лі кіх у пас ля ва ен ным 

Мін ску. На вют кі па тых 

ча сах спарт комп лекс 

не пра ста яў з мо ман ту 

ад крыц ця і трох га доў. 

Ма ё масць на сот ні ты сяч 

са вец кіх руб лёў бы ла 

пе ра тво ра на ў по пел 

і раз ва лі ны 

з-за ад ной за пал кі. СТАР. 4

Пер шыя 10 тон ран ніх агур коў са бра лі і рэа лі за ва лі ў ААТ «Фір ма «Ка дзі на» Ма гі лёў ска га ра ё на. У ту тэй шых цяп лі цах ужо спе-
юць і па мі до ры, якія ў хут кім ча се да дуць пер шы сё лет ні ўра джай. Так што пра цы ага род ні ку Люд мі ле ЗО РЫ НАЙ (на фота) 
і яе ка ле гам за ма ла не бу дзе.
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Да свя точ на га ста лаДа свя точ на га ста ла

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» – і выйграй карысны прыз!
Пачалася падпіска на ІІ квартал 2019 года


