
ЛЁД ХРУС ЦІЦЬ 
ПАД МАН ЛІ ВА...
З пер ша га зі мо ва га лё ду сё ле та да до му не вяр ну лі ся 

тры ча ла ве кі. 30 ліс та па да ў Доб руш скім ра ё не два бра ты ўзя лі сан кі і 

пай шлі па ка тац ца на ра ку Іпуць. У ней кі мо мант лёд хрус-

нуў — і абод ва ма лыя апы ну лі ся ў ле дзя ной ва дзе.
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•  Цэнт раль ныя бан кі 

Еў ро пы спы няць вы пуск 

са май буй ной банк но ты ў 

еў ра (500), каб зні зіць уз-

ро вень зла чын нас ці.

•  Коль касць ДТЗ з удзе-

лам дзя цей зні зі ла ся ў Го ме лі 

з 12 вы пад каў у сту дзе ні — 

каст рыч ні ку 2017-га да 9 за 

ана ла гіч ны пе ры яд сё ле та.

•  Ста ма та ло гія, аф-

таль ма ло гія, ды яг нос ты-

ка і плас тыч ная хі рур гія — 

са мыя за па тра ба ва ныя 

па слу гі ме ды цын ска га 

ту рыз му ў Грод не.

•  Поль шча пры ме ў 

2019 го дзе дзі ця чае «Еў-

ра ба чан не», кон курс ста не 

сям нац ца тым па лі ку.

КОРАТКА

ЗАСЦЕРАГЧЫСЯ 
АД ГЕПАТЫТУ

ПРАДУКТЫ 
Ў СВАЮ ТАРУ 5

Мі ха іл ПАРТ НОЙ, 

на мес нік мі ніст ра спор ту 

і ту рыз му:

«Па да ных на 29 ліс та па да, 
маг чы мас ця мі 
30-дзён на га бяз ві зу ў на шу 
кра і ну ска рыс та лі ся 
178 640 ча ла век. Больш 
за ўсё ту рыс таў пры еха ла 
з Гер ма ніі (28,5 тысячы), 
Поль шчы (16,3 тысячы) 
і Іта ліі (15,6 тысячы). 
Так са ма ў топ-10 кра ін 
увай шлі Вя лі ка бры та нія, 
ЗША, Фран цыя, 
Ні дэр лан ды, Лат вія, 
Шве цыя, Літ ва. Па бяз ві зе 
Грод на і бе ла рус кую 
част ку Аў гус тоў ска га 
ка на ла з па чат ку гэ та га 
го да на ве да лі больш 
за 83 ты ся чы ін ша зем цаў, 
Бе ла веж скую пу шчу 
і ту рысц ка-рэ крэацыйную 
зо ну «Брэст» — больш 
за 15,2 ты ся чы за меж ных 
гра ма дзян. Экс парт 
ту рыс тыч ных па слуг 
у Бе ла ру сі за сту дзень — 
ве ра сень 2018 го да вы рас 
на 14,3 % да $170,9 млн. 
Больш за па ло ву экс пар ту 
пры па ла на Ра сію — 
$99,2 млн, да лей ідуць 
Аў стрыя, Кі тай, Кіпр 
і Гер ма нія».

ЦЫТАТА ДНЯ
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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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Вы со кая перс пек ты ваВы со кая перс пек ты ва

ХТО ГА ЛОЎ НЫ ХТО ГА ЛОЎ НЫ 
Ў АБ ЛО КАХ?Ў АБ ЛО КАХ?

Бе ла русь мае шанц за няць мес ца 
на ад ным з са мых перс пек тыў ных 

рын каў пла не ты
Не ве ра год на, але факт: тра ды цый ныя кры ла тыя ма шы-

ны са сту па юць не ба бес пі лот ным ля таль ным апа ра там 

(БЛА). Пры чым гэ та ад бы ва ец ца на столь кі хут ка, што 

праз ней кія дзе сяць-пят нац цаць га доў, як прад каз ва-

юць мно гія спе цы я ліс ты, пі ла та ва ная авія цыя ады дзе 

ў гіс то рыю.

Маг чы ма, па доб ныя пра гно зы кры ху па спеш лі выя, але мы 

не мо жам не ве рыць сва ім ва чам: бес пі лот ні кі зна хо дзяць усё 

больш шы ро кае пры мя нен не. Іх па спя хо ва вы ка рыс тоў ва юць 

для па тру ля ван ня ля соў з мэ тай пра фі лак ты кі па жа раў, по шу ку 

знік лых лю дзей і тэх ні кі, у ме тэа ра ло гіі і пра вя дзен ні ра ды я-

ла гіч на га ана лі зу мяс цо вас ці, сель скай гас па дар цы, ва ен най 

спра ве. З'я ві ла ся ін фар ма цыя аб тым, што дро ны вось-вось 

пач нуць да стаў ляць пош ту, а ў не да лё кай бу ду чы ні — пра ца-

ваць у якас ці па вет ра ных так сі. Ка ра цей ка жу чы, 

перс пек ты вы ў та кіх апа ра таў бяз меж ныя.Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Улас ны мі сі ла мі су пра цоў ні кі Цэнт ра да дат ко вай аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі «Све тач» Са вец ка га ра ё на ста лі цы пад рых та ва лі 
і вы ста ві лі на па ро зе на ву чаль най уста но вы ву ліч ную скульп ту ру вя лі ка га сне га ві ка — як сім вал на ва год ніх і ка ляд ных свят. 
На мес нік ды рэк та ра ўста но вы Але на СОЛ ТАН (на здым ку ў цэнт ры) і су пра цоў нік Дзміт рый БУ КА ЦІЧ упры гож ва юць гэ ты свя-
точ ны твор, які бу дзе ра да ваць на ву чэн цаў і пра хо жых аж но да ся рэ дзі ны сту дзе ня.
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Дзе сне га вік, там і свя таДзе сне га вік, там і свя та


