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РАДАСЦІ, 
ЯКІХ МАГЛО 
І НЕ БЫЦЬ

ПРА ТРАДЫЦЫІ 
Ў СЯМ’І 
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• У Пiн ску ў ра цэ Пi не 

за фiк са ва ны мор ры бы. 

Бач ных за брудж ван няў 

на па верх нi ва ды спе цыя -

лiс ты не вы явi лi.

• Адзi ны дзень бяс пе кi 

да рож на га ру ху прой дзе 

ў Бе ла ру сi 25 ве рас ня пад 

дэ вi зам «Час стаць прык-

мет ным!»

• Мiн ча нам пра па ноў-

ва юць па са дзiць дрэ вы 

ў сва iх два рах у ме жах 

ак цыi «Зя лё ны двор ра-

зам».

• Бе ла рус кая чы гун ка 

з 27 ве рас ня да 26 каст-

рыч нi ка пры зна чы ла но вы 

цяг нiк Го мель — Вi цебск. 

Но вы марш рут звя жа тры 

аб лас ныя цэнт ры: Го мель, 

Вi цебск i Ма гi лёў.

• Зi мо вы Еў ра пей скi 

юнац кi алiм пiй скi фес ты-

валь, якi пры ме Ву а ка цi 

(Фiн лян дыя), пе ра не се-

ны з лю та га на сне жань 

2021 го да. Та кое ра шэн не 

пры ня та з-за па гро зы рас-

паў сюдж ван ня COVID-19 

у све це.

КОРАТКА

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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Стаць ула даль нi кам ста ра даў-

ня га па ла ца — ма ра, якую ў на-

шы днi не так скла да на ажыц-

ця вiць, як зда ец ца на пер шы 

по гляд. Iн шая спра ва, што рэ-

стаў ра цыя i ўтры ман не пом нi ка 

ар хi тэк ту ры па тра бу юць вель мi 

сур' ёз ных ма тэ ры яль ных укла-

дан няў, та му вы стаў ле ныя на 

аў кцы ён (ча сам за сiм ва лiч ныя 

для та ко га «на быт ку» гро шы), 

ста ра даў нiя ся дзi бы з цяж кас-

цю i до сыць рэд ка зна хо дзяць 

гас па да роў. На прык лад, па лац 

Ра дзi вi лаў у цi хай вёс цы Па ла-

неч ка вы стаў ляў ся на аў кцы ён 

больш за ча тыр нац цаць ра зоў.

Па ла неч ка — цi хая, чыс цень кая 

i ўтуль ная вё сач ка ў Ба ра на вiц кiм 

ра ё не. У цэнт ры на се ле на га пунк та, 

на яго га лоў най ву лi цы раз ме шча ны 

па лац Ра дзi вi лаў.

— Бу ды нак ця пер за кан сер ва ва-

ны, — рас каз вае стар шы ня Воль-

наў ска га сель вы кан ка ма, да яко-

га на ле жыць i Па ла неч ка, На тал ля 

IБ РА ГI МА ВА. — Ён до сыць ня дрэн-

на за ха ваў ся — прак тыч на цал кам, 

на ват дах не пра ва лiў ся. Праў да, два 

га ды та му ўмо вы на двор'я па шко дзi-

лi бу ды нак: лi вень пад мыў пад му рак 

i аб ры ну ла ся част ка сця ны — за раз 

гэ ты пра ём за кры ты ме-

та ла про фi лем. 

Рыш та ван нi Баць каў шчы ныРыш та ван нi Баць каў шчы ны

ПРА ДА ЕЦ ЦА... СПАД ЧЫ НА РА ДЗI ВI ЛАЎ
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Больш 
за 2 тысячы 
навінак, у тым ліку 
больш за 140 найменняў 
машын і абсталявання, 
150 тэхналагічных 
працэсаў і каля 
50 новых матэрыялаў 
і рэчываў плануецца 
стварыць па 
дзяржаўных 
навукова-тэхнічных 
праграмах на 
2021—2025 гады. 
Запланаваны аб'ём 
фінансавання гэтых 
праграм перавысіць 
Br500 млн. Па заданнях 
праграм мяркуецца 
выпусціць прадукцыі 
не менш як на Br3,5 
млрд і прыкладна 
20 % ад усяго аб'ёму 
паставіць на экспарт.
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Кня жац кi па лац 
у вёс цы Па ла неч ка 

мож на ку пiць 
па ца не iн ша мар кi

Кня жац кая спад чы на ўжо ча тыр нац цаць ра зоў вы стаў ля ла ся на аў кцы ён.

Аб чым га ва рыў 
Прэ зi дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на цы ры мо нii iнаў гу ра цыi

На цы ры мо нii ўступ лен ня Прэ зi-

дэн та кра i ны на па са ду ў Па ла цы 

Не за леж нас цi пры сут нi ча лi 700 ча-

ла век — вы шэй шыя служ бо выя 

асо бы, пар ла мен та рыi, кi раў нi кi 

дзяр жаў ных ор га наў i ар га нi за цый, 

рэс пуб лi кан скiх СМI, дзея чы на ву-

кi, куль ту ры i спор ту. Наш ка рэс-

пан дэнт так са ма бы ла ся род жур-

на лiс таў прэ зi дэнц ка га пу ла i ме ла 

маг чы масць на зi раць за па дзе яй 

не па срэд на на мес цы дзе ян ня. Са-

му ўра чыс тасць усе ах вот ныя ме лi 

маг чы масць ба чыць у транс ля цыi, 

мы ж ра шы лi зра бiць ак цэнт на 

сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, якiя гу-

ча лi пад час яго вы ступ лен ня пас ля 

пры не се най пры ся гi.

«У асно ве дзяр жаў най па лi ты кi — 
ча ла век i на ша га тоў насць на но вым, 

якас ным уз роў нi ад па вя даць яго ча кан ням»

Сё ле та ў ста лi цы вы са джа на ўжо больш за 30 ты сяч дрэў i 105 ты сяч кус тоў, 

ство ра на звыш 700 кам па зi цый, доб ра ўпа рад ка ва на 500 тэ ры то рый на прад-

пры ем ствах. А не ўза ба ве ўсе га ра ды, па сёл кi i iн шыя на се ле ныя пунк ты Бе ла-

ру сi бу дуць мець па цвер джа ныя схе мы азя ле не ных тэ ры то рый агуль на га ка ры-

стан ня, дзе бу дуць вы зна ча ны ме жы зя мель, каб аб ме жа ваць за бу доў лю гэ тых 

мес цаў. У цэ лым жа кра i на пе ра хо дзiць ад маш таб ных за бу доў да кроп ка ва га 

пла на ван ня. Пра гэ тыя i iн шыя мо ман ты, звя за ныя з доб ра ўпа рад-

ка ван нем, рас ка за лi спе цы я лiс ты на прэс-кан фе рэн цыi ў Бел ТА.

Ка му наль ныя ста сун кiКа му наль ныя ста сун кi

АЗЕ ЛЯ НЕН НЕ, ЭКАС ЦЕЖ КI, 
ВЕ ЛА ПАР КОЎ КI

Як на во дзiц ца 
па ра дак 
на зям лi 
ў Мiн ску
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