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ПРЫЁМНАЯ 
КАМПАНІЯ: 
ДА ЧАГО 
РЫХТАВАЦЦА?

КІБЕРСПОРТ. 
ЗАСВОЙВАЮЧЫ 
ПРАСТОРУ

• Аб ве шча ны ін тэле к-

туаль ны кон курс «MobіКвіз», 

пе ра мож ца яко га ад пра віц-

ца ў Окс фард.

• КДК не вы явіў сур' ёз-

ных па ру шэн няў у на лі чэн-

ні зар пла ты бюд жэт ні кам 

пас ля ўвя дзен ня но вай 

сіс тэ мы.

• Но выя на ву чаль ныя 

да па мож ні кі па су свет-

най гіс то рыі і гра ма да-

знаў стве вы да дзе ныя ў 

Бе ла ру сі.

• Пі лот ны пра ект па раз-

віц ці 5G рэа лі зу юць у «Вя-

лі кім ка мя ні».

• Вась мі га до вая бе-

ла рус ка Мая Сі вец пе-

ра маг ла ў прэ стыж ным 

кон кур се ха рэа гра фіі ў 

Гер ма ніі.

• Тэх на ло гію хат ня га ма-

ні то рын гу пло да ўка рэ няць 

для ця жар ных у Мін скай 

воб лас ці.

• Зуб роў у Бе ла веж-

скай пу шчы пла ну юць 

лі чыць з па вет ра.

• Пер шыя ўку сы кля-

шчоў за рэ гіст ра ва ныя ў 

Брэсц кай воб лас ці.

• Ра сія вы дзе лі ла Бе-

ла ру сі кво ты на вы лаў 

ры бы ў Ба ран ца вым і 

Бал тый скім мо рах на 

2020 год.

КОРАТКА

Нік лас КАРЛ САН, 

ге не раль ны сак ра тар ІBU 

(на цы ры мо ніі ад крыц ця 

чэм пі я на ту Еў ро пы 

па бія тло не ў Раў бі чах):

«Ад імя Між на род на га 
са ю за бія тла ніс таў 
ха чу па він ша ваць 
ар га ні за цый ны ка мі тэт, 
ён змог у та кія 
ка рот кія тэр мі ны, 
на су пе рак цяж кім 
умо вам ар га ні за ваць 
спа бор ніц тва. Ва шы 
ста ран ні і аб' ём 
пра ве дзе най ра бо ты 
ўраж ва юць. Раў бі чы — 
гэ та вы дат ная пля цоў ка 
для пра вя дзен ня 
чэм пі я на ту Еў ро пы 
і ін шых між на род ных 
спа бор ніц тваў 
па бія тло не».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 4 СТАР. 13

НА СВА ЁЙ ГАС ПА ДАР ЦЫНА СВА ЁЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ

Ана толь і Фа і на ДЗЕ НІ СЮ КІ ра зам со рак пяць га доў. Як толь кі се лі 

за сту дэнц кую пар ту та ды яшчэ ў ве тінс ты ту це ў Ві цеб ску, так больш 

і не рас ста ва лі ся. Пас ля за кан чэн ня ву чо бы Дзе ні сю кі тра пі лі ў вёс ку 

Маш ка ны Сен нен ска га ра ё на, у зна ка мі ты саў гас імя Ма шэ ра ва, дзе 

пра пра ца ва лі ка ля 40 га доў — і ве ту ра ча мі, і на кі ру ю чых па са дах. 

Увесь час ра зам, вы га да ва лі два іх дзя цей. Ця пер Фа і не Кар паў не 64, 

а Ана то лю Фё да ра ві чу 63 га ды. Жы вуць яны ва ўлас ным до ме, дзе ўсё 

зроб ле на сва і мі ру ка мі.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, фо та аў та ра.

Аў та рка гэ та га фо та Тац ця на ТКА ЧО ВА гэ ты мі дня мі ге ра і ня мно гіх на він. 

Фо та ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ста ла фі на ліст кай най прэс тыж ней ша га ў све це 

між на род на га фо та кон кур су. (Пад ра бяз ней пра гэ та — на 3-й ста рон цы.)

Праб ле мы і ра шэн ніПраб ле мы і ра шэн ні

ФЕР МЕ РЫ 
ПРО СЯЦЬ ЗЯМ ЛІ
Яе вы дзя лен не прак тыч на пры пы не на
Ці пра цу юць ме ха ніз мы дзяр жаў най пад трым кі фер ме раў 

на мес цах? Што пе ра шка джае ў поў най ме ры рас крыц ца 

па тэн цы я лу прад пры маль ні каў, якія пра цу юць на зям лі? 

Якія га лі ны сель скай гас па дар кі не аб ход на раз ві ваць 

на пры ват най асно ве? Якія рэ гі ё ны най больш пры ця галь ныя 

для сель ска га біз не су? Гэ тыя і ін шыя пы тан ні аб мер ка ва лі 

кі раў ні кі ся лян скіх фер мер скіх гас па да рак 

з кі раў ніц твам і спе цы я ліс та мі Мі набл вы кан ка ма ў фар ма це 

круг ла га ста ла.

РАЗ ВІ ВА ЕЦ ЦА ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА — 
РАЗ ВІ ВА ЮЦ ЦА ТЭ РЫ ТО РЫІ

Cтаршыня ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні Мі набл-

вы кан ка ма Сяр гей ЛЯЎ КО ВІЧ па ве да міў, што ў воб лас ці функ цы я-

нуе 1025 ся лян скіх і фер мер скіх гас па да рак, за апош нія пяць га доў іх 

коль касць па вя лі чы ла ся на 7 %. Ім на ле жыць амаль 50 ты сяч гек та раў 

зям лі, якая ў ся рэд нім што год пры рас тае на 5 %. Боль шасць фер ме-

раў зай ма ец ца вы твор час цю буль бы і ага род ні ны. Яны вы рошч ва юць 

больш за 20 ты сяч тон «дру го га хле ба» ў год, або 20 % ад агуль най 

коль кас ці ў воб лас ці. Ле тась фер ме ры атры ма лі 145 ты сяч тон ага род-

ні ны, што скла ла 50 % ад агуль на га аб' ёму. Яе ўра джай насць і якасць 

на ват вы шэй шыя, чым у сель гас ар га ні за цы ях.

— Я пры хіль нік та го мер ка ван ня, што фер мер скі рух здоль ны зра біць 

знач ны ўнё сак у пры рост на шай эка но мі кі. Сель скае прад пры маль ніц-

тва спры яе раз віц цю сва іх тэ ры то рый, па ве лі чэн ню да хо даў на сель-

ніц тва, пад атко вых па ступ лен няў у мяс цо выя бюд жэ ты і, са мае га лоў-

нае, вы ра шае праб ле мы за ня тас ці на сель ніц тва, — лі чыць 

стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Аляк сандр ТУР ЧЫН.

Май на ўва зе!Май на ўва зе!

«Гіб рыд ныя» ад праў лен ні 
і каш тоў ныя па ке ты

Сё ле та ў Бе ла ру сі змя ні лі ся пра ві лы 
ака зан ня па слуг паш то вай су вя зі

Зме ны ўклю ча юць у ся бе не каль кі на ва цый. 

Ця пер да ку мен таль на за ма ца ва на та кая рэч, як «гіб рыд нае» 

ад праў лен не — гэ та зна чыць, што ліст бу дзе пе ра сы лац ца 

ў элект рон ным вы гля дзе, а пас ля раз дру коў вац ца. 

Но ва ўвя дзен ні так са ма за кра ну лі і тра ды цый ныя 

ад праў лен ні — па сыл кі і ін шую ка рэс пан дэн цыю. 

Пра ўсе но ва ўвя дзен ні пад ра бяз на рас ка за лі ў прэс-служ бе 

РУП «Бел пош та».

— Паш то выя 

ад праў лен ні, ад-

ра са ва ныя не паў-

на лет нім асо бам 

ва ўзрос це ад 14 

да 18 га доў, вы-

да юц ца аса біс та 

ад ра са ту, ка лі ён 

прад' явіць да ку-

мент, які па цвяр-

джае яго асо бу. 

Ка лі ж пад лет ка 

ня ма до ма, то ад-

праў лен не мож на 

пе ра даць яго за-

кон ным прад стаў ні кам без да ве ра нас ці. Але ёсць ад на ўмо ва: трэ ба 

прад' явіць па свед чан не асо бы і да ку мен ты, якія па цвяр джа юць сва яц-

тва ці пра ва за кон ных прад стаў ні коў, за ўва жы лі ў прэс-служ бе. Тое ж 

да ты чыц ца і вы пад каў, ка лі ад праў лен не прый шло ма ло-

му, яко му яшчэ не споў ні ла ся 14 га доў.


