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• Ін дэкс спа жы вец кіх 
цэн на та ва ры і па слу гі ў 
ліс та па дзе 2018 го да ў па-
раў на нні з каст рыч ні кам 
склаў 100,6 %, са снеж-
нем 2017 го да — 104,8 %.

• Фе дэ ра цыя праф са ю-

заў Бе ла ру сі пра вя дзе 

ма ні то рынг ар га ні за цыі 

хар ча ван ня ра бот ні каў на 

прад пры ем ствах.

• Бе ла русь і Эс то нія 

да мо ві лі ся аб уза ем ным 

пен сій ным за бес пя чэн ні 

гра ма дзян дзвюх кра ін.

• Спе цы яль ны фар мат 

«Карт кі гос ця», брэн да ва ны 

для ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, 

па сту піў у про даж. Карт ка 

раз лі ча на на 10 дзён (240 га-

дзін) і каш туе Br16,5.

КОРАТКА

Ула дзі мір МА КЕЙ, 

мі ністр за меж ных спраў:

«Пры пад рых тоў цы 
бе ла рус ка-ра сій ска га 
па гад нен ня аб уза ем ным 
пры знан ні віз ба кі здо ле лі 
знай сці ра зум ны ба ланс 
кам пра мі саў. Роз ныя 
ва ры ян ты бы лі, але я лі чу, 
што ў кан чат ко вым вы ні ку 
да сяг ну ты пры маль ны 
для ўсіх ба коў ва ры янт. 
Для бе ла рус ка га бо ку 
бы ло га лоў ным, каб 
гра ма дзя не трэ ціх кра ін 
маг лі бес пе ра шкод на 
пра яз джаць су мес ную 
мя жу. У нас ёсць агуль ная 
мя жа ў рам ках Са юз най 
дзяр жа вы, яе ахо ва 
за бяс печ ва ец ца на дзей ным 
чы нам. З'яў ля ю чы ся 
тран зіт най дзяр жа вай, 
мы вель мі за ці каў ле ны 
ў тым, каб на ша су мес ная 
мя жа бы ла не пе ра шко дай, 
а за бяс печ ва ла маг чы масць 
сва бод на га пе ра мя шчэн ня. 
Нам зда ец ца, што гэ та 
па гад нен не дае та кую 
маг чы масць».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 2

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Бе ла рус ка — 
га лоў ная пры га жу ня 

Еў ро пы
На кон кур се

 «Міс све ту — 2018» 
Ма рыя Ва сі ле віч 
увай шла ў топ-5
У су бо ту, 8 снеж ня, 
фі ні ша ваў най ста-
рэй шы і адзін з са-
мых прэ стыж ных 
кон кур саў пры га-
жос ці — «Міс све ту», 
які на працягу ме ся-
ца пра хо дзіў у кі тай-
скім го ра дзе Санья. 
Упер шы ню ў гіс то-
рыі прад стаў ні ца 
Бе ла ру сі, 21-га до-
вая мін чан ка Ма рыя 
Ва сі ле віч увай шла 
ў топ-5 фі на ліс так. 
Ме на ві та бе ла рус ку 
жу ры на зва ла са май 
пры го жай дзяў чы-

най на еўрапейскім 

кан ты нен це.

Ты тул но вай ка ра ле вы пры га жос ці атры ма ла 26-га до вая 

прад стаў ні ца Мек сі кі Ва не са По нсэ дэ Ле он — ма дэль, тэ ле-

вя ду чая, ва лан цёр даб ра чын най ар га ні за цыі па пад трым цы 

дзяў чат-міг ран так і ўла даль ні ца на ву ко вай сту пе ні ў сфе ры 

біз не су і эка но мі кі. Так са ма ў пя цёр цы най леп шых — ка ра ле вы 

пры га жос ці сва іх кан ты нен таў: «Міс све ту Ка ры бы» Ка дзі джа 

Ро бін сан з Ямай кі, «Міс све ту Аф ры ка» Кві ін Абе на кіё з Уган ды, 

«Міс све ту Азія і Акі я нія» Ні ка лін Пі ча па Лімс ну кан з Тай лан да, 

«Міс све ту Аме ры ка» Са ла рыс Бар ба з Па на мы (яе аб вяс ці лі 

да дат ко ва, як за ме ну на гэ тай «па са дзе» кан кур сант кі з Мек-

сі кі) і прад стаў ні ца Бе ла ру сі Ма рыя Ва сі ле віч, якая 

атры ма ла ты тул «Міс све ту Еў ро па». СТАР. 5

Перс пек ты ваПерс пек ты ва

КЛУБ НІ ЦЫ 
БЕЗ НІТ РА ТАЎ 
І АГУР КІ 
БЕЗ ПЕС ТЫ ЦЫ ДАЎ
Мы за ці каў ле ны ў па стаў ках ар га ніч най пра дук цыі 
на экс парт

У ліс та па дзе быў пры ня ты за кон «Аб вы твор час ці і аба ро це 

ар га ніч най пра дук цыі». Да ку мент ус ту пае ў сі лу праз год пас ля яго 

афі цый на га апуб лі ка ван ня — 18 ліс та па да 2019-га. Што зме ніц ца 

да та го ча су і што ро біц ца ўжо за раз?

Па зі цыя аг ра ры яў
За апош няе паў ста год дзе пры кмет на ўзмац ні ла ся за леж насць ін тэн сіў-

най сель скай гас па дар кі ад уня сен ня мі не раль ных угна ен няў, пес ты цы даў, 

гер бі цы даў, вы ка ры стан ня хі міч ных срод каў ахо вы рас лін. Гэ та ста віць 

пад па гро зу зда роўе пры ро ды і ча ла ве ка. Рэшт ка выя до зы хі міч ных эле-

мен таў на за па шва юц ца ў гле бе, у пра дук тах хар ча ван ня. Ме на ві та та му ў 

све це з'я віў ся но вы трэнд — вы рошч ван не эка ла гіч на чыс тых 

пра дук таў. СТАР. 6СТАР. 6

Фо та mіsswоrld.соm.

Бе ла русь 
з афі цый ным ві зі там 
на вед вае Прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі Су дан 
Омар Ха сан 

Ахмед аль-Ба шыр
Гэ ты ві зіт з'яў ля ец ца ла гіч ным 

пра ця гам раз віц ця двух ба ко вых 

ад но сін па між на шай кра і най і 

ўсход не аф ры кан скай дзяр жа вай. 

Моц ны штур шок быў да дзе ны 

паў та ра го да та му, ка лі Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі ўпер шы ню ў гіс то ры іі 

двух ба ко вых ад но сін на ве даў 

Су дан. «Нам уда ло ся та ды 

да сяг нуць шэ ра гу да моў ле нас цяў, 

якія змо гуць без умоў на вы вес ці 

нас на вель мі вы со кі ўзро вень 

су пра цоў ніц тва, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, ві та ю чы 

аф ры кан ска га ка ле гу ў Па ла цы 

Не за леж нас ці. — Мы поў ныя 

ра шу час ці рэа лі за ваць усе 

да моў ле нас ці на столь кі хут ка, 

на коль кі на тое бу дзе 

во ля су да нска га бо ку».
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