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• У Коб рын скім ра ё не 

экі паж стар ша га кам бай-

не ра Юрыя Сі да ру ка і па-

моч ні ка Ва дзі ма Леў чу ка 

(ААТ «Па кроў скі») пер шым 

у Брэсц кай воб лас ці стаў 

двух ты сяч ні кам, на ма ла-

ціў шы 2040 тон збож жа.

• Ся рэд ні за ро бак у 

2019 го дзе праг на зу ец-

ца на ўзроў ні BYN1025.

• У Мін ску з па чат ку 

го да ўве дзе ны ў экс плу а -

та цыю 34 жы лыя да мы, 

да кан ца го да пла ну ец ца 

здаць яшчэ 38 да моў.

• На смец це пе ра-

п ра цоў чым за вод зе пад 

Грод на пры сар та ван ні 

смец ця знай шлі га за вы 

рэ валь вер Reck Agent.

• Больш за 147 тысяч 

бля ша нак ня якас ных мяс-

ных кан сер ваў па ха ва лі па 

ўка зан ні служ бо вых асоб 

буй но га мя са кам бі на та 

ў Мін скай воб лас ці.

КОРАТКА

СТАР. 13

ВАЖАТЫ — КУРАТАР 
«ДЫНАСТЫІ»

LIMITEDMINSK: 
ГІСТОРЫЯ 
СТВАРЭННЯ 
БРЭНДА

СТАР. 4

ЦЫТАТА ДНЯ

Юрый СЕ ЛІ ВЕРС ТАЎ, 

на мес нік мі ніст ра 

фі нан саў:

«Пра ект бюд жэ ту
на 2019 год фар мі ра ваў ся 
зы хо дзя чы з ба за ва га 
сцэ на рыя эка на міч на га 
раз віц ця. Асноў ныя 
па ра мет ры: ін фля цыя — 
5 %, стаў ка рэ фі нан са ван ня — 
9,75 %. Кошт наф ты — 
$60 за ба рэль. Пры 
пла на ван ні бюд жэ ту ўлі ча на 
рэа лі за цыя пад атко ва га 
ма неў ру ў Ра сіі. Ча ка ец ца, 
што рост да хо даў па 
кан са лі да ва ным бюд жэ це 
скла дзе менш за 1 %, 
па рэс пуб лі кан скім — 98,3 % 
да ацэн кі бя гу ча га 
го да. Пры яры тэт ны мі 
на прам ка мі фі нан са ван ня ў 
2019 го дзе бу дуць вы дат кі 
на па вы шэн не за ра бот най 
пла ты ў бюд жэт най сфе ры 
і вы ка нан не даў га вых 
аба вя за цель стваў».
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Прэм' е ра руб ры кіПрэм' е ра руб ры кі  

«ПРА ЧЫ ТАЎ — 
ПЕ РА ДАЙ 
ДРУ ГО МУ»

У дзень свай го 101-год дзя «Звяз да» 
рас па чы нае пра ект, пры све ча ны 

пад поль ным і пар ты зан скім га зе там
Кож ны год 9 жніў ня, у чар го выя ўгод кі на шай лю бі май 

га зе ты, мы на яе ста рон ках аба вяз ко ва штось ці пры гад ва ем 

са слаў най ба га тай гіс то рыі «Звяз ды», якой усе па ка лен ні 

рэ дак цыі не бес пад стаў на га на рац ца. У гэ ты дзень не зга даць 

пра ва ен нае мінулае вы дан ня прос та не маг чы ма: 

«Звяз да» — га зе та-пад поль шчы ца, га зе та-пар ты зан ка, якая 

ў ты ле во ра га, пад час са май глы бо кай аку па цыі на шай зям лі 

да ва ла лю дзям над зею і ве ру, што фа шысц кая на ва ла згі не, 

сло вам клі ка ла на зма ган не за сва бо ду род на га краю. Ста лыя 

чы та чы на шай га зе ты пра яе ва ен ную гіс то рыю ве да юць 

ба дай што ўсё.

У та кім са ма ві тым уз рос це — 101 год — ужо не хо чац ца 

паў та рац ца. З па зі цыі най ста рэй шай га зе ты кра і ны мож на 

зір нуць на бе ла рус кае дру ка ва нае сло ва ва ен ных га доў 

у ін шым ра кур се, а ме на ві та — рас ка заць пра ін шыя 

пад поль ныя і пар ты зан скія га зе ты, якія выходзілі

на аку па ва най фа шыс та мі тэ ры то рыі. За кож ным асоб ні кам 

та кіх выданняў ста іць звы чай ны ча ла ве чы подз віг, та кі са мы, 

як подз віг «звяз доў цаў», якія што хві лі ны ры зы ку ю чы жыц цём, 

пі са лі ма тэ ры я лы, на бі ра лі гран кі, ра бі лі ад біт кі, 

рас паў сюдж ва лі ад дру ка ва нае...

Рэ кан струк цыяРэ кан струк цыя  

«Нам за ста ла ся 
спад чы на...»

У Ваў ка выс кім ра ё не ад наў ля юць 
ся дзі бу са шля хец кім раз ма хам

Пас ля 20-га до ва га за пус цен ня вя дуц ца ра бо ты ў 

ста ра жыт ным ма ёнт ку ў Па да рос ку. Тут з'я віц ца пер шы 

ў кра і не му зей бе ла рус кай шлях ты, а пан скія 

па коі пе ра ўтво рац ца ў га сці ніч ныя ну ма ры. СТАР. 15

У та кім вы гля дзе 
ма ён так дай шоў 
да на шых дзён.

ЖНІ ВЕНЬ У СТА ЛІ ЦЫ АЛЬ МАН СКІХ БА ЛОТЖНІ ВЕНЬ У СТА ЛІ ЦЫ АЛЬ МАН СКІХ БА ЛОТ

Па ча так вось ма га ме ся ца го да ў сто лін скіх Аль ма нах вы даў ся 

шчод рым на со неч нае на двор'е, і та му жніў ныя па лі свое ча со ва 

бы лі аб ма ло ча ныя, ура джай вы ве зе ны на та кі. Зда ец ца, яшчэ ўчо ра 

ста я ла за ла тая сця на зба жы ны, а сён ня на Га чы — бы лым ба лот ным 

аль ман скім уро чы шчы — толь кі ка лю чая пож ня. На ўскрай ку по ля 

мне па шэн ці ла су стрэць бес кла пот ных вяс ко вых дзя цей — дзе ся-

ці га до ва га Юрыя ЯЎ СО ВІ ЧА і яго ча ты рох га до вую су сед ку Ксе нію 

ЗА ВЯ ЛА ВУ, якія вяр та лі ся да до му. Да рэ чы, кло пат у ма лых па праў-

дзе так са ма быў: на по лі ма ле ча за свой ва ла пер шыя 

ўро кі хле ба роб скай пра цы.


