
На мі ну лай се сіі На цы я наль на га схо ду бы ло пры-
ня та не каль кі за ко на пра ек таў, якія па він ны іс-
тот на паў плы ваць на эка но мі ку Бе ла ру сі. Ся род 
іх пра ек ты за ко наў «Аб ін вес ты цы ях», «Аб аў-
ды тар скай дзей нас ці», «Аб бух гал тар скім улі-
ку і спра ва здач нас ці» і ін шыя. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» су стрэў ся са стар шы нёй Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
па эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мі рам 
ПАН ЦЮ ХО ВЫМ, каб больш пад ра бяз на рас пы-
таць пра зроб ле нае.
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Ура чыс тас цi, пры све-
ча ныя вяр тан ню цу да твор-
нага Гар ба цэ вiц кага абра-
за Бо жай Ма цi, прой дуць 
14 лi пе ня ў Баб руй скiм 
ра ё не. З-за не на леж ных 
умоў за хоў ван ня рэ лiк вiя 
не за ста нец ца ў Гар ба цэ-
вi чах, а пас ля ўра чыс тас-
цяў аб раз бу дзе пе ра ве зе-
ны ў бу ды нак Баб руй скай 
епар хii. Гiс та рыч нае мес ца 
аб раз зой ме пас ля та го, як 
у вёс цы бу дзе па бу да ва на 
но вая царк ва.

Ка над скi спе цы я лiст 
Глен Хэн лан, з якiм Бе ла-
рус кая фе дэ ра цыя ха кея 
(ФХРБ) пад пi са ла кант-
ракт для пра цы ў якас цi 
га лоў на га трэ не ра на-
цыя  наль най збор най, бу-
дзе за раб ляць ка ля $ 170 
тыс. за год.

У аг ра га рад ку За а-
зер'е По лац ка га ра ё на 
20 лi пе ня прой дзе трэ-
цi ягад ны фес ты валь 
«Чар нi ца», у якiм возь-
муць удзел больш за 120 
ка ман даў па 4 ча ла ве кi 
ў кож най. Вы хад ка ман-
даў на старт пры зна ча ны 
на 7 га дзiн ра нi цы. Збор 
чар нiц бу дзе пра во дзiц ца 
да 12.00.
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Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, 
мi нiстр куль ту ры:

«Фес ты валь «Сла вян скi ба-
зар у Вi цеб ску» стаў су свет-
ным брэн дам, якi пры цяг вае 
ты ся чы ар тыс таў, пры хiль-
нi каў пры го жа га, ту рыс таў з 
роз ных кра iн, прад стаў нi коў 
СМI, усiх, хто цi ка вiц ца му-
зыч най куль ту рай. За мi ну лыя 
га ды на фо ру ме мас тац тваў 
у Вi цеб ску па бы ва лi дзя сят кi 
ты сяч най леп шых прад стаў-
нi коў куль ту ры роз ных кра iн, 
а сам фес ты валь пе ра тва рыў-
ся ў без умоў ны сiм вал яд нан-
ня сла вян скiх i iн шых куль тур 
на асно ве гу ма нiс тыч ных iдэй 
мi ру, даб ра i ства рэн ня».

ШТО ВЫ ЧА КА Е ЦЕ АД ЛЕТ НЯ ГА АД ПА ЧЫН КУ?
Ні на Міх но ва, га лоў ны рэ дак тар ды рэк цыі ра дыё 
тэ ле ра дыё кам па ніі «Ма гі лёў»:

— Сё ле та лет ні ад па чы нак у мя не па чаў ся да тэр мі но ва: яшчэ ў маі я па бы ва ла 
ў Кры ме. Ра зам з дву ма сы на мі, якім 13 і 9 га доў, а так са ма з ма ёй ма ці, я пай шла ў 
пе шы крым скі па ход. Бы ло цяж ка, але ўспа мі ны не за быў ныя. Мне зда ец ца, што са мае 
га лоў нае ў ад па чын ку — не тое, дзе і як, а каб аба вяз ко ва бы ла зме на ўра жан няў. Трэ ба 
з'е хаць са звык ла га ася род дзя, каб за су ма ваць па до му і пра цы. Мне гэ та ўда ло ся.

Так што гэ тым ле там я не ад па чы ваю, а пра цую. І на вы хад ныя і свя точ ныя дні, 
воль ныя ад ся мей ных кло па таў, пла ную па ез дзіць па Бе ла ру сі. 

Га лі на Краў чан ка, ды рэк тар біб лі я тэч най сіс тэ мы 
го ра да Ма гі лё ва:

— Я ад па чы ваю на ле ці шчы ў Ма гі лёў скім ра ё не і атрым лі ваю ад гэ та га аса ло ду. 
За мі ну лы год у ма ім жыц ці бы ло так шмат лю дзей, су стрэч, па дзей і ўра жан няў, што 
я вы ра шы ла пра вес ці свой вод пуск ці ха, на пры ро дзе. Тут у нас птуш кі спя ва юць, 
ліс це дрэў ка лы шац ца. На во кал пры го жыя квет кі. І, вя до ма, град кі, не вя лі кія. Ве да е-
це, я кор па ю ся ў зям лі і атрым лі ваю ад гэ та га за да валь нен не. Я, ка лі шчы ра, маг ла 

б фі нан са ва да зво ліць са бе і за меж ную ванд роў ку. Я так і ра бі ла ў мі ну лыя га ды, і гэ та вель мі доб ра. 
Але ця пер я ад па чы ваю на бе ла рус кай пры ро дзе, і гэ та не горш. Усім, хто збі ра ец ца ў лет ні ад па чы нак ці 
яшчэ пла нуе яго, я па раю слу хаць ся бе. Ка лі хо чац ца но вых ура жан няў — не эка ном це гро шы і едзь це. 
А ка лі хо чац ца прос та спа кою на ле ці шчы — да зволь це са бе гэ та і будзь це шчас лі выя.

Юрый Ка ла соў скі, на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
гім на зіі № 1 го ра да Ма гі лё ва:

— Сё ле та я ха чу на ве даць Лель чы цы і Бра гін, і ў та кім ра зе здзейс ніц ца мая даў-
няя ма ра аб тым, каб па бы ваць ва ўсіх рай цэнт рах Бе ла ру сі, а іх у нас уво гу ле 118. 
За дзя ся так га доў ванд ро вак па Бе ла ру сі мне ўда ло ся па ба чыць ве лі зар ную коль касць 
пом ні каў пры ро ды, гіс то рыі і ар хі тэк ту ры.

На маю дум ку, ад па чы нак па ві нен быць ак тыў ным, з яр кі мі ўра жан ня мі і не за быў ны мі 
ўспа мі на мі. Та му для мя не най леп шы ад па чы нак — гэ та па да рож жа. Пры гэ тым зу сім не 

трэ ба ехаць да лё ка, за мя жу, па коль кі ў на шай Бе ла ру сі ёсць ба га та сла ву тас цяў, ці ка вых мес цаў. Я раю 
ту рыс там на ве даць на Ві цеб шчы не ста ра жыт ны го рад Ор шу, ра дзі му Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. На Мін шчы не 
— мяс тэч ка Ра каў з уні каль ным му зе ем бра тоў Януш ке ві чаў, на Гро дзен шчы не — ра дзі му Ада ма Міц ке ві ча 
ў За вос сі. На Бе рас цей шчы не на ве дай це Пінск, са праўд ную жам чу жы ну Па лес ся, на Го мель шчы не — мяс-
тэч ка ста ра ве раў — Вет ку з над звы чай ці ка вым му зе ем, а ў Ма гі лёў скай воб лас ці — ста ра жыт ны Ус пен скі 
ма нас тыр у Пус тын ках ка ля Мсці сла ва. Доб рых вам лет ніх па да рож жаў!

За пі са ла Іло на ІВА НО ВА.

— Ула дзі мір Іва на віч, на вяс но вай 
се сіі ва ша ка мі сія пад рых та ва ла да 
раз гля ду 9 за ко на пра ек таў. Якія з іх 
най больш ак ту аль ныя?

— Я па ста віў бы на пер шае мес ца 
па важ нас ці пра ект За ко на «Аб ін вес-
ты цы ях». Пра ек там за бяс печ ва ец ца 
пра ста та і праз рыс тасць за ма ца ва ных 
у за ко не нор маў і па няц цяў, што вы клю-
чае двая кае тлу ма чэн не дзярж ор га на мі, 
юры дыч ны мі асо ба мі і гра ма дзя на мі. 
За ко на пра ект так са ма на кі ра ва ны на 
роў ную дзей насць усіх ін вес та раў на 
тэ ры то рыі на шай кра і ны — як на цы я-
наль ных, так і за меж ных. Пры гэ тым 
дзей насць за меж ных ін вес та раў бу дзе 
аб мя жоў вац ца, толь кі ка лі гэ та па гра-
жае ін та рэ сам на цы я наль най бяс пе кі, 
зда роўю на сель ніц тва, пра вам і сва-
бо дзе ін шых асоб, ахо ве на ва коль на га 
ася род дзя, гіс то ры ка-куль тур ных каш-
тоў нас цяў. Ра шэн ні аб аб ме жа ван нях 
бу дуць пры мац ца толь кі на пад ста ве 
за ка на даў чых ак таў.

Акра мя гэ та га за ко на пра ек та, я б 
вы лу чыў пра ек ты за ко наў аб вы ка нан ні 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту і бюд жэ ту 
па за бюд жэт на га фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва за 2012 год.

— Яшчэ з 2001 го да ў на шай кра і-
не дзей ні чае Ін вес ты цый ны ко дэкс. 
Ча му за раз спат рэ бі ла ся пры няц це 
За ко на «Аб ін вес ты цы ях»?

— Ня гле дзя чы на дзей насць Ін вес ты-
цый на га ко дэк са, у мно гіх за меж ных ін-
вес та раў уз ні ка ла асця ро га за свае срод кі, 
якая і спы ня ла іх, не да ва ла сме ла ўклад-
ваць гро шы ў бе ла рус кую эка но мі ку. Яны 
ба я лі ся, што ўла ды мо гуць на цы я на лі за-
ваць іх гас па дар ку, за ба ра ніць пе ра да чу 
срод каў ін шым асо бам і па доб на га. Но-
вы за кон дае ім га ран тыі, што та ко га не 
зда рыц ца, што яны бу дуць пра ца ваць на 
роў ных умо вах з ай чын ны мі ін вес та ра мі і 
мо гуць не пе ра жы ваць за свае гро шы.

Асоб ная част ка за ко на пра ек та га-
ран туе аба ро ну пра воў ін вес та раў, у тым 
лі ку іх гро шай і ма ё мас ці ад на цы я на лі-
за цыі і рэ кві зі цыі. Га ран ту ец ца так са ма 
вы ра шэн не спрэ чак па між ін вес та рам і 
Рэс пуб лі кай Бе ла русь. За меж ныя ін вес-
та ры змо гуць бес пе ра шкод на пе ра вес ці 
за ме жы Бе ла ру сі кам пен са цыю, якая 
пра ду гле джа на за ко на пра ек там пас ля 
ўрэ гу ля ван ня та кіх спрэ чак, і ін шыя 
пра ва мер на атры ма ныя ад 
ін вес ты цый срод кі.

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

ДЗЯР ЖА ВА І ІН ВЕС ТАР: 
ГУЛЬ НЯ НА РОЎ НЫХ

Не ка то рыя ін вес та ры не столь кі 
ба яц ца, коль кі хо чуць атры маць 
аль бо за ма ца ваць за са бой 
не на леж нае: пры род ныя ба гац ці 
і рэ сур сы. Але ёсць рэ чы, якія не 
пра да юц ца.

Тэх на ло гію ра бо ты апе ра та ра 
сіс тэ мы Tax Free ў Бе ла ру сі пла-
ну ец ца кан чат ко ва да пра ца ваць і 
ўзгад ніць на пра ця гу блі жэй ша га 
ме ся ца. Пра гэ та рас ка за ла ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды» на мес нік мі-
ніст ра ганд лю Іры на НАР КЕ ВІЧ.

На га да ем, што апе ра та рам Tax 
Free вы бра на рэс пуб лі кан скае ўні тар-
нае прад пры ем ства «Бел мыт ня сэр-
віс». Па сло вах Іры ны Нар ке віч, ра зам 
з «Бел мыт ня сэр віс» у гэ тым пра ек це 
бу дуць так са ма за дзей ні ча ны Бе ла-
рус банк і «Бел пош та», най буй ней шыя 
кра мы кра і ны і ін шыя за ці каў ле ныя 
ар га ні за цыі. «Праб лем з вяр тан нем 
гро шай па Tax Free, — лі чыць на мес-
нік мі ніст ра, — быць не па він на. Ужо 
сён ня на ўсіх асноў ных пунк тах про-
пус ку ў абод вух кі рун ках, а так са ма ў 
аэ ра пор це аб ста ля ва ны спе цы яль ныя 
пунк ты вяр тан ня гро шай. На пра ця-
гу 30 дзён бу дзе кан чат ко ва да пра-
ца ва на і ўзгод не на тэх на ло гія пра цы 
апе ра та ра, скла дзе ны не аб ход ныя 
да га во ры і па гад нен ні з усі мі ўдзель-
ні ка мі пра ек та». Пас ля гэ та га на пра-
ця гу не каль кіх ме ся цаў пра ект бу дзе 
зна хо дзіц ца ў пі лот най ста дыі, на якой 
бу дуць ад пра ца ва ны ню ан сы функ-

цы я на ван ня ін фар ма цый най сіс тэ мы, 
што за бяс печ вае ўза е ма дзе ян не ўсіх 
удзель ні каў. «Пас ля гэ та га лю бая 
ганд лё вая ар га ні за цыя змо жа да лу-
чыц ца да пра ек та, і сіс тэ ма за пра цуе 
на поў ную ма гут насць», — пад крэс лі-
ла Іры на Нар ке віч.

Да рэ чы, сіс тэ му Tax Free — ме ха-
нізм вяр тан ня па да тку на да баў ле-
ную вар тасць з бе ла рус кіх та ва раў, 
на бы тых у рэс пуб лі цы за меж ні ка мі, 
— у Бе ла ру сі ўвя лі з 1 сту дзе ня 2013 
го да. Мі ні маль ны кошт па ку пак пры 
вяр тан ні ПДВ — Br800 тыс. Та вар па-
ві нен быць на бы ты ў ад ной кра ме на 
пра ця гу ад на го пра цоў на га дня. Су-
ма па да тку не вяр та ец ца ў вы пад ках, 
ка лі та вар у Бе ла ру сі вы зва ле ны ад 
ПДВ або па ім ужы ва ец ца па ні жа ная 
стаў ка (на прык лад, гэ та да ты чыц ца 
хар чо вых та ва раў). Акра мя та го, не 
пад ля га юць вяр тан ню ПДВ па да кцыз-
ныя та ва ры. Вы ка ры стан не гэ та га ме-
ха ніз му ў Бе ла ру сі па спры яе па вы-
шэн ню імі джу кра і ны, асаб лі ва пры 
пра вя дзен ні між на род ных куль тур ных, 
спар тыў ных і ін шых ме ра пры ем стваў, 
і па вы сіць пры ваб насць бе ла рус ка га 
ганд лю для за меж на га па куп ні ка.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

TAX FREE ЗА ПРА ЦУЕ ПРАЗ МЕ СЯЦ
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Квіт кі — «ба зар ны» дэ фі цыт
Учо ра афі цый на стар та ваў XXІІ Між на род ны 

фес ты валь мас тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві-
цеб ску». І, ба дай, адзі ны дэ фі цыт на бя гу чым 
«ба за ры» — квіткі на фес ты валь ныя кан цэр ты, 
спек так лі.

На 100% сё ле та вы ка на ны план па 
рэа лі за цыі квіт коў. На іх про да жы ды-
рэк цыя фэс ту ўжо за ра бі ла ка ля 20 
міль яр даў руб лёў. Квіт кі пра да юц ца ўжо 
больш за ме сяц. Як заў сё ды, вель мі доб-
ра рас куп ля лі ся квіт кі на га ла-кан цэр ты 
ад крыц ця і за крыц ця фес ты ва лю: гля дач 
пры вык, што ў іх заў сё ды бя рэ ўдзел 
«зор ны» склад ар тыс таў. Быў анш лаг, 
на прык лад, на соль ным кан цэр це Крыс-
ці ны Ар ба кай тэ. Пры гэ тым тра ды цый-
на фес ты валь мае вя лі кую дзяр жаў ную 
пад трым ку: рас па ра джэн нем кі раў ні ка 
дзяр жа вы сё ле та пе ра лі ча на на пра-
вя дзен не фэс ту больш за 8,3 міль яр да 
руб лёў...

Па-ра ней ша му фес ты валь фі нан су ец-
ца і з бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы: у бя-
гу чым го дзе на су му больш за 24,8 міль-

ё на ра сій скіх руб лёў. Ка ля 500 міль ё наў руб лёў 
бюд жэт ных гро шай бы ло ўкла дзе на ў ра монт і 
ма дэр ні за цыю Лет ня га ам фі тэ ат ра, яко му, на-
га даю, сё ле та чвэрць ста год дзя. Да рэ чы, не 
за бы лі ў Ві цеб ску та го, хто быў ге не ра та рам 
ідэі бу даў ніц тва ам фі тэ ат ра: Ула дзі мі ру Гры гор'-
е ву, бы ло му пер ша му сак ра та ру аб ка ма КПБ, а 

ФІЛЬ МЫ ХІЧ КО КА АБ ВЯС ЦІ ЛІ СПАД ЧЫ НАЙ ЮНЕС КА
ЮНЕС КА ўклю чы ла ў спіс су свет най спад чы ны дзе вяць ня мых філь маў Аль фрэ да Хіч ко ка. 

У спіс увай шлі філь мы, якія Хіч кок зняў з 1925-га па 1929 год. Ся род гэ тых кар цін — ме лад ра ма 
«Сад аса лод» (рэ жы сёр скі дэ бют Хіч ко ка), ка ме дыя «Шам пан скае», а так са ма тры ле ры «Рынг» 
і «Шан таж». Су пра цоў ні кі ар хі ва Бры тан ска га ін сты ту та кі но ад на ві лі ары гі наль ныя плён кі ўсіх 
ня мых філь маў Хіч ко ка, за вы клю чэн нем тры ле ра «Гор ны арол» 1927 г., ары гі нал яко га лі чыц ца 
згуб ле ным. Акра мя гэ та га, хро на мет раж не ка то рых філь маў, у пры ват нас ці, «Сад аса лод», быў 
па вя лі ча ны за кошт зной дзе на га ма тэ ры я лу. На пра цу па ад наў лен ні бы ло вы дат ка ва на тры 
міль ё ны до ла раў, якія Бры тан скі ін сты тут кі но атры маў ад пры ват ных фон даў і фі зіч ных асоб.

КОТ НА БРАЎ НА ВЫ БА РАХ У МЕК СІ ЦЫ 600 ГА ЛА СОЎ
Кот па мя нуш цы Мо рыс здо леў на браць на рэ гі я наль ных вы ба рах у Мек сі цы ка ля 600 га-

ла соў вы бар шчы каў. Мя нуш ку Мо ры са вы бар шчы кі ўпіс ва лі ў спе цы яль на ад ве дзе ную гра фу 
для не за рэ гіст ра ва ных кан ды да таў у мэ ры і гу бер на та ры. Не ка то рыя вы бар шчы кі на ват пры-
ма лёў ва лі да над пі су ка ці ныя мыс кі або ад біт кі лап. Сам кот «ба ла та ваў ся» ад го ра да Ха ла па ў 
шта це Ве рак рус. Там яго «вы лу чыў» гас па дар, які за вёў свай му га да ван цу мік ра блог і ста рон ку 
на Facebook. У яго пра гра ме га ва ры ла ся пра тое, што кот мае на мер па зба віць род ны го рад ад 
па цу коў (га вор ка іш ла пра ка руп цы я не раў).

ТУ РЫС ТАЎ ПА ПРА СІ ЛІ ЎСТРЫ МАЦ ЦА АД СМА ЖАН НЯ ЯЕК 
У ДА ЛІ НЕ СМЕР ЦІ

Па сло вах су пра цоў ні каў аме ры кан ска га на цы я наль на га пар ку Да лі на смер ці, рэй нджа рам да во-
дзіц ца пры бі раць як са мі яй кі, так і шкар лу пі ны і ўпа коў ку ад іх на на зі раль ных пля цоў ках і пар коў ках. 
Тым жа, хто вель мі хо ча пра ве рыць, ці мож на па сма жыць у Да лі не яеч ню, рэй нджа ры рэ ка мен да ва лі 
вы ка рыс тоў ваць па тэль ні ці ха ця б хар чо вую фоль гу. Да ту рыс таў 
су пра цоў ні кі Да лі ны смер ці звяр ну лі ся на пя рэ дад ні свят ка ван ня 

юбі лею тэм пе ра тур на га рэ-
кор ду, які быў за фік са ва ны ў 
пар ку 10 лі пе ня 1913 г. Та ды 
тэм пе ра ту ра па вет ра ў Да лі-
не смер ці, са мым за суш лі вым 
на цы я наль ным пар ку ЗША, 
да сяг ну ла плюс 57 гра ду саў 
па Цэль сіі.

ФРАН ЦІ ШАК 
ЗА ПА ТРА БА ВАЎ ПРЫ НЯЦЬ 

ПРЫ СВЕ ЧА НУЮ ЯМУ 
СТА ТУЮ

Ста туя Па пы Рым ска га Фран ціш ка, 
уста ля ва ная ля ка фед раль на га са бо ра 
Бу э нас-Ай рэ са, бы ла пе ра не се на ў яго 
му зей. «Не ад клад на пры няць» яе, па 
звест ках ар ген тын скай прэ сы, за па тра-
ба ваў аса біс та Па па. Пан ты фік, які да 
абран ня на па пскі па сад быў ар хі епіс-
ка пам Бу э нас-Ай рэ са, па тлу ма чыў, што 
ён «су праць куль ту асо бы». Скульп ту ра 
бы ла пе ра не се на ў му зей, пры све ча-
ны Фран ціш ку, які па ві нен ад крыц ца 
праз не каль кі тыд няў. У ім пла ну ец ца 
вы ста віць аса біс тыя рэ чы Фран ціш ка, 
якія за ха ва лі ся з ча соў яго слу жэн ня 
ў Ар ген ці не. Па не ка то рых звест ках, 
ідэя ства рэн ня му зея пан ты фі ку так са-
ма не спа да ба ла ся. Ста туя Фран ціш ка 
ў поў ны рост бы ла ўста ноў ле на ў са-
дзе ля ка фед раль на га са бо ра ў кан цы 
чэр ве ня і пры цяг ва ла ўва гу мяс цо вых 
жы ха роў і ту рыс таў, якія з ёй фа та гра-
фа ва лі ся.

Вя до мы на Глус чы не бон дар Ула дзі мір Стан ке віч ця пер не хва лю ец-
ца, што яго ра мяст во мо жа тра піць у лік знік лых. У май стра ёсць доб ры 
ву чань і пас ля доў нік Сяр гей Іваш коў — на ву чэ нец глус кай гім на зіі. Юнак 

ах вот на пра цуе з дрэ вам і за свой вае тэх на ло гію ства рэн ня ста ра жыт-
на га ся лян ска га по су ду. Ра зам з на стаў ні кам ма ла ды бон дар на вед вае 
ра ён ныя, аб лас ныя і рэс пуб лі кан скія кір ма шы і фес ты ва лі.

ДОБ РАЯ БОЧ КА — ЛЁГ КАЯ НОШ КАДОБ РАЯ БОЧ КА — ЛЁГ КАЯ НОШ КА
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ГЛЯ ДАЧ ПРА ГА ЛА СА ВАЎ 
ЗА «БА ЗАР» РУБ ЛЁМ

Ві цебск у лі пе ні тра ды цый на ста но віц ца «га лоў ным» го ра дам не 
толь кі Бе ла ру сі, але і ўся го бы ло га СССР. А ўсё дзя ку ю чы фэс ту, 
які даў но ўжо ве да юць ва ўсім све це. «Ба зар» зноў пра віць баль і 
зноў здзіў ляе...

по тым — над звы чай на му паў на моц на му па слу, 
сён ня ад кры ва ец ца пом нік.

Мяс цо вая ўла да ўкла ла ка ла саль ныя гро шы 
ў ра монт да рог, азе ля нен не...

Дзя ку ю чы та му, што на пя рэ дад ні «ба за ру» 
ў Ві цеб ску ад быў ся кар па ра тыў ны фэст «Газ-
п ра ма», у якас ці спон сар скай да па мо гі ка ля 2 
міль яр даў руб лёў бы ло па тра ча на на ра монт 
гры мёр ных дру гой па знач нас ці кан цэрт най 
пля цоў кі «ба за ру» — кан цэрт най за лы «Ві-
цебск».

Ці ка ва, што і ў мес цы ар га ні за цыі хар-
ча ван ня шмат гро шай укла лі. А ку ха раў 
пе рад «ба за рам» ад праў ля лі на ву чо бу, 
як і афі цы ян таў.

«Зор ка» для Эдзі ты П'е хі!
«У Ві цеб ску я ад чу ваю ся бе, як до ма. 

Тут асаб лі вая ат мас фе ра: лю дзі ўсмі ха-
юц ца, мо гуць прос та па ды сці і ска заць 
«Доб ры дзень, П'е ха!», — па дзя лі ла ся на 
«ба за ры» пры ем ны мі эмо цы я мі Эдзі та 
Ста ні сла ваў на П'е ха, на род ная ар тыст ка 
СССР, па пу ляр ная са вец кая і ра сій ская 
эст рад ная спя вач ка, акт ры са. Яе імян ная 
«зор ка» ўчо ра з'я ві ла ся на «Алеі зо рак» 
ля Лет ня га ам фі тэ ат ра. У лю бо ві да Ві-
цеб ска і «ба за ру» спя вач ка пры зна ла ся 
пад час цы ры мо ніі ад крыц ця 
сва ёй «зор кі». 2

Фота Надзеі БУЖАН.

Надвор’еНадвор’е  ��

ДАЖ ДЖЫ 
I НА ВАЛЬ НI ЦЫ
У блi жэй шыя вы хад ныя ў Бе ла ру сi 
ча ка юц ца даж джы, у асоб ных ра ё нах 
— на валь нi цы.

12 лi пе ня даж джы на боль шай част цы 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi бу дуць су пра ва джац ца 
на валь нi ца мi. У дзён ныя га дзi ны ў асоб-
ных ра ё нах маг чы мы град. Уна чы 11-17 
гра ду саў вы шэй за нуль, днём ад 18 да 20 
гра ду саў па за ха дзе да 27-29 гра ду саў па 
ўсхо дзе кра i ны, па ве да мi ла БЕЛ ТА га лоў ны 
сi ноп тык Рэс пуб лi кан ска га гiд ра ме тэа цэнт-
ра Люд мi ла Па ра шчук.

У вы хад ныя так са ма на знач най част цы 
тэ ры то рыi кра i ны прой дуць даж джы, мес-
ца мi — моц ныя даж джы, у асоб ных ра ё нах 
на валь нi цы. Уна чы плюс 10-17 гра ду саў, 
па ўсхо дзе да 19 гра ду саў. Удзень ад 18 па 
за ха дзе да 26 па ўсхо дзе рэс пуб лi кi.

У па чат ку на ступ на га тыд ня на двор'е 
ста не па ляп шац ца. Спа чат ку на за ха дзе, 
а ў ся рэ дзi не тыд ня i ва ўсход нiх рэ гi ё нах 
даж джы ў асноў ным спы няц ца. Уна чы плюс 
10-15 гра ду саў, днём 18-20 гра ду саў на паў-
ноч ным ус хо дзе Вi цеб скай воб лас цi да 24-
26 гра ду саў на паў днё вым за ха дзе Брэсц-
кай воб лас цi.

�

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

Каб доб ра ад па чыць, 
трэ ба добра 
пад рых та вац ца. Мы 
па спра ба ва лі знай сцi 
не аб ход ныя рэ чы 
для пляж на га ад па чын ку 
i па раў наць 
кош ты на iх...

Ка лі ў чу жых тво рах 
ты па зна еш 
свой свет 
і ся бе ў ім, 
мас так 
ро біц ца для ця бе 
бліз кім 
і сва ім.


