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• У Беларусі пачаўся 

Тыдзень маці.

• Бі ле ты ў за лу для гле-
да чоў на га лоў нае шоу 
дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-
2018» пра да дзе ныя, але ў 
рэа лі за цыі за ста юц ца бі ле-
ты на танц пол і ге не раль-
ную рэ пе ты цыю.

• Для юры дыч ных асоб 

і ІП мо гуць за ба ра ніць ан-

лайн-ган даль ужы ва ны мі 

рэ ча мі.

• Пер шы чар тар ны рэйс 
у Хур га ду ад пра віў ся з Гро-
дзен ска га аэ ра пор та.

• Звыш 155 тыс. ту-

рыс таў на ве да ла Мінск 

па бяз ві за вым рэ жы ме з 

лю та га 2017 го да.

• Зі мо вае ды зель нае па-
лі ва пач не па сту паць на бе-
ла рус кія АЗС з на ступ на га 
тыд ня.

КОРАТКА

ХТО СТАЎ 
УЛАДАРОМ 
СЯЛА

РАЎНЕННЕ 
НА «ЗУБРАНЯ»

Анд рэй РЫ БА КОЎ, 

стар шы ня кан цэр на 

«Бел наф та хім»:

«У са бе кош це па лі ва 
кошт наф ты зай мае ка ля 
80 %. З па чат ку го да ца на 
наф ты вы рас ла на 40 %, 
пры гэ тым адэ кват на га 
па ве лі чэн ня цэн, зы хо дзя чы 
з усіх фак та раў, у тым 
лі ку кур са на цва лю ты, 
на наф та пра дук ты 
не ад бы ва ла ся. 
А шмат ра зо вае 
па вы шэн не ў гэ тым го дзе 
кош ту па лі ва на ад ну 
ка пей ку толь кі да зво лі ла 
ўтры маць на ад ным 
уз роў ні су ад но сі ны кош ту 
наф ты і наф та пра дук таў. 
У «Бел наф та хі ме» 
кож ны ты дзень 
пра вод зяць ма ні то рынг, 
ці не з'яў ля ец ца трэнд 
рос ту цэн на наф ту 
ўсплёс кам. Пас ля гэ та га 
пры ма ец ца ра шэн не 
аб зме не цэн на па лі ва».
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Ва лян ці на КОР ЗУ НА ВА на фо не ся дзі бы.

На ру і нах ся дзі бы Яку ба Нар ке ві ча-Ёд кі, якая зна хо-

дзіц ца ў вёс цы Над нё ман, што ў Уз дзен скім ра ё не — 

амаль на мя жы з Ка пыль скім, — мін чан ка Ва лян ці на 

КОР ЗУ НА ВА апы ну ла ся да во лі вы пад ко ва. Ус па мі нае 

сваё пер шае ўра жан не: «Ка лі ўба чы ла гэ тыя ма ляў-

ні чыя ся дзіб ныя па бу до вы, якія ля жаць у ру і нах, мя-

не аха пі ла ін стынк тыў нае па чуц цё: трэ ба ра та ваць!» 

Вы дат ная ар хі тэк ту ра, але ў цал кам за кі ну тым, дзі-

кім ста не... А ка лі яна вы ву чы ла бія гра фію бы ло га 

ўла даль ні ка ся дзі бы, то за га рэ ла ся яшчэ 

больш. І бы ло з-за ча го...

Сё ле та на ся дзі бе жы ха ра Рэ чы цы Ва дзі ма БА РЫ СЕН КІ вы рас доб ры ўра джай яб лы каў, груш, ві на гра ду, буль бы, морк вы і ка пус ты, грэц кіх арэ хаў 
і са до вых бу я коў. Не ка жу чы пра гар бу зы. Са браць кра мя ны ві та мін ны за пас на зі му гас па да ру шчы ра да па ма га лі дач ка Аляк санд ра і 79-га до вая 
це шча Клаў дзія Іва наў на ТРАП КІ НА.

Ве дай на шыхВе дай на шых

НАЙ ЛЕП ШАЯ!
Ары на СА БА ЛЕН КА пры зна на 

вядучай тэ ні сіст кай све ту ў ве рас ні

Гар бу зо выя да жын кі
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Та кое зван не 

бе ла рус ка 

атры ма ла 

па вы ні ках 

га ла са ван ня 

на сай це 

Жа но чай 

тэ ніс най 

аса цы я цыі. 

Акра мя 

на шай 

су ай чын ні цы, 

на яго 

прэ тэн да ва лі 

шос тая ра кет ка пла не ты япон ка 

На омі Аса ка і чэш ка Ка ра лі на 

Пліш ка ва, якая зай мае сё мае 

мес ца ў су свет ным рэй тын гу.

На га да ем, у ве рас ні Са ба лен ка вый-
гра ла тур нір ка тэ го рыі «Прэм' ер 5» у 
кі тай скім Уха ні і пад ня ла ся ў рэй тын гу 
WTA на 16-ю па зі цыю. Пе рад ад кры-
тым чэм пі я на там Кі тая, які за вяр шыў-
ся на гэ тых вы хад ных у Пе кі не, Ары на 
пра цяг ва ла прэ тэн да ваць і на ўдзел у 
вы ні ко вым тур ні ры го да WTA ў Сін га пу-
ры, але для гэ та га ёй трэ ба бы ло дай-

сці да фі на лу, бе ла рус ка ж «вы ле це ла» 
на ста дыі 1/4 і не тра пі ла ў вась мёр ку 
най леп шых.

Та кім чы нам, у аб ноў ле ным рэй тын-
гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі Ары на 
Са ба лен ка за раз упер шы ню ў кар' е-
ры ўзня ла ся на 11-е мес ца. На гэ тым 
тыд ні яна згу ляе на тур ні ры ў кі тай скім 
Цянь цзі ні.

Аляк санд ра Са сно віч зай мае 
31-е мес ца ў су свет ным рэй тын гу, Вік-
то рыя Аза ран ка — 55-я, Ве ра Лап ко 
зна хо дзіц ца на 62-й па зі цыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


