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• Аляк сандр Лу ка-

шэн ка пад пі саў указ аб 

будаўніцтве экс пе ры мен-

таль нага до ма ў Сма ля ві чах 

для мін скіх чар га ві коў.

• Бюд жэт Бе ла ру сі ў 

2018 го дзе атры маў ад 

«па да тку на Google» амаль 

Br15,8 млн.

• Прад стаў ні ца МТЗ 

Але на Ар ло ва пе ра маг-

ла на спа бор ніц твах па 

трак тар ным бія тло не ва 

Уд мур тыі.

•  Вы стаў ка-кір маш 

«Па ля ван не і ры ба лоў-

ства» прой дзе ў Мін ску 

21—24 са ка ві ка.

КОРАТКА

150 ПРЭТЭНДЭНТАЎ 
НА «ДАЕЎРАПЕЙСКІЯ 
ГУЛЬНІ»

ШЛЯХ, 
ЦЯЖКАСЦІ 
І НАДЗЕІ ЕАЭС
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

На па чат ку вяс ны на кір ма шы ў Шкло ве мож на 

за ўва жыць не звы чай ны та вар, які пра па ну юць мяс цо выя 

май стры-ра мес ні кі, — до мі кі для роз ных пту шак — шпа коў ні, 

сі ніч ні кі. Май стар па дрэ ве Ва лян цін ЖУ РАЎ ЛЁЎ так са ма 

не за стаў ся ўба ку ад вяс но вых спраў і пры нёс на кір маш 

свае ар ні та ла гіч ныя вы ра бы. Мяс цо вая гас па ды ня Тац ця на 

ЛА БУЗ НО ВА за ці ка ві ла ся пту шы ны мі хат ка мі, бо ве дае: ка лі 

по бач з участ кам да па маг чы па ся ліц ца птуш кам — бу дзе ка му 

ахоў ваць ага род ад шкод ні каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фота аўтара.

ГАС ЦЕЙ ЧА КА Е ЦЕ?

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

ПЫ ТАН НЕ 
КА ТЭ ГА РЫЧ НА ВАЖ НАЕ!
Сён ня мы прэ зен ту ем но вую руб ры ку «Звяз ды», якую на зва-

лі «Пас ля «Вя лі кай раз мо вы». Кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 

Лу ка шэн ка 1 са ка ві ка пра вёў су стрэ чу з прад стаў ні ка мі гра-

мад скас ці, экс перт най су поль нас цю, жур на ліс та мі бе ла рус кіх 

і за меж ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі, якая доў жы ла ся на 

працягу ся мі з па ло вай га дзін. Пад час гэ тай вя лі кай раз мо вы 

ён ад ка заў на са мыя знач ныя і вы зна чаль ныя пы тан ні ў жыц ці 

на шай кра і ны. Але ад ка заць на ўсе тры ты ся чы пы тан няў, якія 

па сту пі лі на пя рэ дад ні, бы ло прос та не маг чы ма...

Між тым спа дзя ван ні лю дзей нель га па кі даць без ува гі. Пры ма ю чы 

дня мі з дак ла дам кі раў ні ка сва ёй Ад мі ніст ра цыі На тал лю Ка ча на ву, Прэ зі-

дэнт ак цэн та ваў ува гу на за да дзе ных людзь мі пы тан нях: «Усе тры ты ся чы 

пы тан няў па він ны быць раз гле джа ны». Ён ад зна чыў, што ўла да па він на 

не па каз ваць лю дзям, што іх па слу ха лі і за бы лі, а на ад ва рот, — ін фар ма-

ваць, як рэ агу юць на іх за пы ты. «Я ра зу мею, што лю дзі роз ныя. Тое, што 

са мі па він ны ра біць, яны ча сам скід ва юць на ўла ду. Та кіх мен шасць. Але 

ўсё роў на не аб ход на ад рэ ага ваць, каб ве даць, чым жы вуць лю дзі. А там, 

дзе трэ ба, пад клю чац ца». Ро лю СМІ ў вы ра шэн ні праб лем ных пытан няў, 

па чы на ю чы ад па трэб лю дзей, бу даў ніц тва жыл ля і за кан чва ю чы да ро га-

мі, ён аца ніў ста ноў ча. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў узяць пад кант роль усе 

пы тан ні і ад рэ ага ваць на прось бы і за пы ты лю дзей. «Пы тан не 

ка тэ га рыч на важ нае!» — пад крэс ліў ён.

З на го дыЗ на го ды

ВА СІЛЬ КО ВАЯ 
ЖАР-ПТУШ КА
У Мін ску ўша на ва лі «Жан чын го да»
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Старшыня БСЖ Мар'яна ШЧОТКІНА ўру чае ўзна га ро ду 
«За ад да насць Бе ла рус ка му са ю зу жан чын» Іры не АРА БЕЙ, 
на мес ніку стар шы ні Брэсц кай аб лас ной ар га ні за цыі БСЖ.СТАР. 3
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стан цыя абез жа лез ван ня 
ўве дзе на ў кра і не 
ў экс плу а та цыю ле тась. 
На 2019 год за пла на ва на 
бу даў ніц тва больш як 
250 та кіх стан цый 
абез жа лез ван ня. 
Для за бес пя чэн ня ўсіх 
спа жыў цоў да 2025 го да 
якас най піт ной ва дой 
пла ну ец ца бу даў ніц тва 
ка ля 1,4 тысячы стан цый 
абез жа лез ван ня, бу рэн не 
свід ра він і ін шыя 
ме ра пры ем ствы. 
У 2019—2020 га дах на 
бу даў ніц тва стан цый 
абез жа лез ван ня пла ну ец ца 
на кі ра ваць больш як 
$50 млн бюд жэт ных 
срод каў. На гэ тыя мэ ты 
пра ду гле джа ны і срод кі 
знеш ніх па зык Еў ра пей ска га 
бан ка рэ кан струк цыі 
і раз віц ця, Між на род на га 
бан ка рэ кан струк цыі 
і раз віц ця, улас ныя срод кі 
прад пры ем стваў во да-
пра вод на-ка на лі за цый най 
гас па дар кі.

ЛІЧ БА ДНЯ

13


