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ШТО НАСІЦЬ НАМ 
ГЭТЫМ ЛЕТАМ?

НЕЗВЫЧАЙНЫ ЛЁС 
МАГДАЛЕНЫ

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!

• У Мін ску пры сту па юць да 

пад рых тоў кі тэ ры то рый пад 

бу даў ніц тва На цы я наль на-

га фут боль на га ста ды ё на 

і ба сей на між на род на га 

стан дар ту. Ад па вед ны Указ 

№ 224 пад пі саў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

• Па гад нен не па між бе ла-

рус ка-бры тан скім прад-

пры ем ствам «Юні сон» і 

кі тай скай кам па ні яй Zotye 

Іnternatіonal Automobіle 

Tradіng пад пі са на ўчо ра 

ў Цін даа. Да ку мент пра-

ду гледж вае ар га ні за цыю 

ў Бе ла ру сі збо рач най вы-

твор час ці 30 тысяч элект-

ра ма бі ляў мар кі ZOTYE да 

2022 го да для на ступ най 

экс клю зіў най па стаў-

кі пра дук цыі на рын кі 

кра ін СНД.

• Ход пад рых тоў кі да ІІ Еў-

ра пей скіх гуль няў 2019 го да 

раз гле дзяць на рэ гі я наль-

ным фо ру ме ў Ры зе прад-

стаў ні кі НАК кра ін СНД, 

Бал тыі і Гру зіі.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сей ЛЮ БЕЦ КІ, 

на мес нік га лоў на га 

кан струк та ра ААТ 

«Бе лАЗ»:

«Сён ня мы прэ зен та ва лі 
но вы кар' ер ны са ма звал — 
Бе лАЗ-75320 
гру за па ды маль нас цю 
290 тон. Ён зой ме 
ні шу па між ма шы на мі 
гру за па ды маль нас цю 
240 і 360 тон. Ця пер у на ша га 
прад пры ем ства бу дзе са мая 
шы ро кая лі ней ка са ма зва лаў 
у све це. Са ма зва лы гэ тай 
гру за па ды маль нас ці 
ка рыс та юц ца вя лі кім 
по пы там у Ра сіі, Паў ноч най 
і Паўд нё вай Аме ры цы, 
Аф ры цы, Ін да не зіі. Ма са 
са ма зва ла Бе лАЗ-75320 
з гру зам да ся гае 500 тон. 
Яго даў жы ня амаль 
15 мет раў, шы ры ня больш 
за 9, вы шы ня звыш 7 мет раў, 
мак сі маль ная хут касць — 
64 км/г».

СТАР. 4

Ка лі ка рыс таль нік ін тэр нэ ту па жа дае да ве дац ца, што са бой уяў ляе Дры-

бін скі ра ён, то ён най перш су тык нец ца з ін фар ма цы яй пра ад ро джа нае 

ў гэ тых мяс ці нах ша па валь ства, лап цеп-

ля цен не, пра мяс цо вае свя та «Дры бін скія 

тарж кі»... Ад нак ёсць у рэ гі ё на яшчэ адзін, 

як мод на за раз ка заць, брэнд. Не та кі рас-

кру ча ны, але не менш знач ны. Моц ныя 

фер мер скія гас па дар кі. У нядаўнім ін тэр в'ю 

«Звяз дзе» стар шы ня Дры бін ска га рай вы-

кан ка ма рас ка заў, што ў струк ту ры мяс-

цо вых па дат каў на 100 гек та раў сель гас-

угод дзяў па ступ лен ні ад фер ме раў удвая 

боль шыя, чым ад дзяр жаў ных сель ска гас-

па дар чых прад пры ем стваў. Трэ ба ска заць, 

што коль касць фер мер скіх гас па да рак тут 

так са ма амаль удвая боль шая за сель гас ка-

а пе ра ты вы. Пры гэ тым вор най зям лі за пер-

шы мі за ма ца ва на ў восем ра зоў 

менш, чым за дру гі мі.

На да ку чы лі за ез джа ныя марш ру ты? Ча му б не па-

шу каць но вы турп ра дукт, які цал кам зме ніць ва шы 

ўяў лен ні пра ад па чы нак? З кож ным го дам з'яў ля ец-

ца ўсё больш пра па ноў, ка лі клі ент мо жа спа лу чыць 

«мо ра і пя сок» з «эк скур сі ён кай». Улас на, і чыс та 

па зна валь ныя па да рож жы так са ма пры ваб лі ва юць 

на шых гра ма дзян, пры чым мож на на бы ваць як га-

то вы па кет па слуг, так і са ма стой на рас пра цоў ваць 

пра гра му. Бе ла ру сы ста но вяц ца больш ма біль ны мі, 

ак тыў на асвой ва юць свет, не ба яц ца ля таць у эк за-

тыч ныя кра і ны — сён ня на ват на шых ба буль мож на 

су стрэць у Ін дыі ці на па лу бе кру із на га лай не ра.

На ноў мы па чы на ем ад кры ваць для ся бе і пры за бы тыя 

(але па пу ляр ныя ў са вец кі час) кра і ны. Так, Гру зія сён ня — 

адзін з са мых за па тра ба ва ных кі рун каў (і на шых ту рыс таў 

там ча ка юць не толь кі ле там). Ку лі нар ныя і тан ца валь ныя 

май стар-кла сы, він ныя скля пы, якія пра цу юць круг лыя су-

ткі, бар жо мі, го ры, пля жы з маг ніт ным пяс ком, сер ныя лаз ні 

і, вя до ма ж, зна ём ства з ба га тай куль тур най спад чы най гэ-

тай кра і ны — вось чым мо жа быць на поў не ны 

ваш ад па чы нак.

Свая справаСвая справа  

ПА ЛІТ ЭКА НО МІЯ 
АД ФЕР МЕ РА 
РА ЗУ МА ВА

Ту рызмТу рызм  

Вог нен ная кра і на, 
ван ны з наф тай 
і эк скур сіі-спат кан ні
ЯКІМ БУ ДЗЕ АД ПА ЧЫ НАК-2018?
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НА БАЙ КА ВАЙ КРЫ НІ ЦЫНА БАЙ КА ВАЙ КРЫ НІ ЦЫ

Гэ тую кры ні цу ка ля вёс кі Пе ту хоў ка Ча вус ка га ра ё на, 
а ка лі ка заць дак лад ней, кас кад кры ніц, ве да юць у Ма гі-
лёў скай воб лас ці як ад ну з най пры га жэй шых мяс цін. 

Здаўна яе на зы ва юць Бай ка вай. У лет нюю спё ку, асаб лі ва 
ў вы хад ныя дні, ка ля сцю дзё най ва ды збі ра юц ца дзя сят кі 
па лом ні каў.
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