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• Баль ніч ныя ар га ні за-

цыі 1, 7, 9 мая бу дуць пра-

ца ваць па гра фі ку свя точ-

на га дня, 4, 11 мая — па 

су бот нім гра фі ку, 5 мая — 

вы хад но га дня, 6, 8, 10 

мая — пра цоў на га дня.

• Дзярж кант ра лё ры 

вы яві лі ка ля 1,5 тыс. па-

ру шэн няў на фер мах і 

мехд ва рах.

• Цэнтр па фі гур ным ка-

тан ні Аляк сея Ягу дзі на ад-

кры ты ў Мін ску.

• Vіber рых туе вер сію 

ме сен джа ра на бе ла рус-

кай мо ве.
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Спа жы вецСпа жы вец

ШМАТ РА ЗО ВАЯ 
ПА ПЯ РО ВАЯ ВЫ ГА ДА

Эка ла гіч ныя па ке ты за мест по лі эты ле на вых: 
у чым сі ла?

Што аб' яд ноў вае ба ры, хле ба пя кар ні, цэ мент ныя і цук ро выя 

за во ды, ганд лё выя сет кі, за праў кі, аэ ра флот, ку рэй грыль, хот-

до гі і са да ві ну? Да ўся го гэ та га мае да чы нен не па пя ро вая ўпа-

коў ка: тлу шчаў стой лі вая, ла мі на ва ная, тры ва лая, эка ла гіч ная... 

Улас ці вас ці су час най па пе ры да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць яе 

ў са мых роз ных вы пад ках. Ай чын ныя спе цы я ліс ты 

рас ка за лі пра пе ра ва гі па пя ро вай упа коў кі і па ка за лі 

яе маг чы мас ці.
СТАР. 2

Брэсц кі му зей 

вы ра та ва ных 

каш тоў нас цяў мож на 

на зваць мяс цо вым 

Луў рам — ка лі 

ўво гу ле да рэ чы 

па раў ноў ваць ад ну 

куль ту ру з ін шай. 

Та му, тра піў шы 

ў гэ ты аб лас ны цэнтр, 

пер шым чы нам 

мы на кі ра ва лі ся 

ў «Вы ра та ван ку», 

як на зы ва юць 

яе эк скур са во ды. 

Ад ка го ж і што вы ра та ва лі ў му зеі? Гэ та тво ры мас тац тва, 

за тры ма ныя ка лісь ці на брэсц кай мыт ні. Іко ны, 

рас пі ла ва ныя на шэсць час так і за па ка ва ныя ў бля шан ку 

з-пад ка ка вы, ста ра жыт нае ве лі зар нае Еван гел ле, 

зной дзе нае ў рэ чах дып ла ма та, каш тоў ная пар цэ ля на 

роз ных ма ну фак тур. А яшчэ каш тоў ная ан ты квар ная 

мэб ля, тво ры Фа бер жэ, шмат лі кія кар ці ны — у тым лі ку 

Іва на Ай ва зоў ска га, Мі ха і ла Уру бе ля 

і Фер на на Ле жэ.

Вар та ўба чыцьВар та ўба чыць

«ВЫ РА ТА ВАН КА» 
ДЛЯ ФА БЕР ЖЭ

Мыт ня не дае да бро на вы ваз каш тоў нас цяў
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СЛО ВА — СЛО ВА — 
ЛІ ДА РУЛІ ДА РУ

Сён ня Прэ зі дэнт 

звер нец ца 

са што га до вым 

Па слан нем 

да бе ла рус ка га на ро да 

і На цы я наль на га схо ду, 

па ве да мі лі 

ў прэс-служ бе кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

Тра ды цый на ме ра пры ем-

ства прой дзе ў Аваль най за ле 

До ма ўра да. На яго за про ша-

ны най вы шэй шыя служ бо выя 

асо бы кра і ны, чле ны ўра да, 

кі раў ні кі ор га наў дзярж кі ра-

ван ня, най буй ней шых прад-

пры ем стваў, ВНУ і бан каў, 

прад стаў ні кі дып ла ма тыч на га 

кор пу са і СМІ.

У гэ тым го дзе на ме ра пры-

ем стве бу дзе асаб лі ва шы ро-

ка прад стаў ле на бе ла рус кая 

гра мад скасць. Гэ та дэ пу та ты 

мі ну лых склі кан няў, прад-

стаў ні кі Бе ла рус ка га гра мад-

ска га аб' яд нан ня ве тэ ра наў, 

рэс пуб лі кан ска га гра мад ска-

га аб' яд нан ня «Бе лая Русь», 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын, 

сту дэн ты ВНУ, кур сан ты ва-

ен ных на ву чаль ных уста ноў, 

а так са ма жур на ліс ты рэ гі я-

наль ных срод каў ма са вай ін-

фар ма цыі.

У Па слан ні бу дуць ад люст-

ра ва ны асноў ныя ак цэн ты ў 

са цы яль на-эка на міч ным раз-

віц ці кра і ны на ця пе раш нім 

эта пе. Вы ступ лен не кі раў ні ка 

дзяр жа вы бу дзе транс ля вац-

ца ў пра мым эфі ры па тэ ле-

ка на лах «Бе ла русь 1», «Бе-

ла русь 24», Пер шым на цы я-

наль ным ка на ле Бе ла рус ка га 

ра дыё. Па ча так транс ля цыі — 

у 10.30. Тэ ле вер сія Па слан ня 

бу дзе па ка за на ў вя чэр нім 

эфі ры тэ ле ка на лаў.
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Бры га да ма ля роў-ад дзе лач ні каў Мінск ага бу даў ні ча га ўпраў лен ня 

№ 217, у якой пра цу юць толь кі жан чы ны, гэ ты мі дня мі ўдзель ні чае ў рэ стаў-

ра цыі зна ка мі та га пом ні ка ар хі тэк ту ры — ар хі рэй ска га до ма на Каст рыч-

ніц кай пло шчы ста лі цы, які быў вя до мы яшчэ з па за мі ну ла га ста год дзя. На 

здым ку — Ак са на БЯ РОЗ КІ НА і Іры на ПРА КУ ДЗІ НА. Гэ тыя жан чы ны — май-

стры сва ёй спра вы, пра цу юць на бу доў лі па не каль кі дзе ся ці год дзяў, сва ёй 

пра цай яны ўпры гож ва лі та кія знач ныя аб' ек ты, як Па лац Не за леж нас ці, 

На цы я наль ная біб лі я тэ ка, Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та, Па лац Рэс пуб лі кі, 

ін тэр на ты «сту дэнц кай вёс кі», рэ стаў ра ва лі бу ды нак мінск ага цыр ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

У БРЫ ГА ДЗЕ ТОЛЬ КІ ЖАН ЧЫ НЫУ БРЫ ГА ДЗЕ ТОЛЬ КІ ЖАН ЧЫ НЫ


