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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-

вёў учо ра тэ ле фон ную раз-

мо ву з Прэ зі дэн там Ра сіі 

Ула дзі мі рам Пу ці ным.

• Ме сяч ная мі ні маль-

ная за ра бот ная пла та 

з 1 сту дзе ня 2020 го да 

скла дзе Br375.

• Ся рэд не га да вая тэм-

пе ра ту ра па вет ра ў Бе ла-

ру сі з 1989 го да па вы сі ла ся 

на 1,3 гра ду са.

• Ста лі цай 65-га кон-

кур су пес ні «Еў ра ба чан-

не» ста не Ра тэр дам (Ні-

дэр лан ды).

КОРАТКА

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ,
мі ністр энер ге ты кі:

«На сён ня агуль ны ўзро вень 
га зі фі ка цыі пры род ным 
і звад ка ва ным га зам у 
кра і не скла дае ка ля 97 %, 
агуль ная пра цяг ласць 
га за транс парт най 
сіс тэ мы — ка ля 
62 ты сяч кі ла мет раў. 
Усе ра ён ныя цэнт ры 
і га ра ды цэнт ра лі за ва на 
за бяс пе ча ны пры род ным 
га зам. Спа жыў ца мі 
з'яў ля юц ца 3,7 міль ё на 
бы та вых аба не нтаў і 
пры клад на 15 ты сяч 
ар га ні за цый рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі. 
За пер шае паў год дзе 
2019 го да га зі фі ка ва на 
пры род ным га зам 
9,1 ты ся чы ква тэр 
(у тым лі ку ў сель скай 
мяс цо вас ці — 2,4 ты ся чы), 
звад ка ва ным га зам — 
2,6 ты ся чы ква тэр 
(2,1 ты ся чы ў сель скай 
мяс цо вас ці). У 2018 го дзе 
па стаў ка пры род на га 
га зу спа жыў цам краіны 
скла ла 19,5 міль яр да 
куб. м. На 2019 год 
па стаў ка пры род на га га зу 
за пла на ва на ў ана ла гіч ных 
аб' ёмах».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3СТАР. 2

Сён ня ў Сло ні ме 

і на ва кол лі 

рас па чы на юц ца 

ме ра пры ем ствы Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства. 

На пя рэ дад ні «Звяз да» 

за да ла не каль кі 

пы тан няў з гэ тай 

на го ды мі ніст ру 

ін фар ма цыі на шай 

кра і ны Аляк санд ру 

КАР ЛЮ КЕ ВІ ЧУ.

— Аляк сандр Мі ка ла е-

віч, Дзень бе ла рус ка га пісь-

мен ства бу дзе пра хо дзіць у 

краі не ўжо двац цаць шос ты 

раз. Не ка то рыя га ра ды, як, 

на прык лад, По лацк, бы лі 

ста лі цай свя та не ад ной чы. Сло нім пры мае 

свя та ўпер шы ню, і ад бы ва ец ца гэ та на фоне 

дзвюх зна ка вых у ду хоў ным жыц ці Бе ла ру сі 

дат, якія звя за ныя са Сло нім скай зям лёй, — 

550-год дзя зна хо джан ня іко-

ны Ма ці Бо жай Жы ро віц кай 

і 500-год дзя ўтва рэн ня Жы-

ро віц ка га ма нас ты ра. Ці не 

атры ма ец ца так, што сё ле та 

ўлас на Дзень пісь мен ства 

ады дзе на дру гі план?

— Па-пер шае, пры го жае 

пісь мен ства, пісь мен ства на 

зем лях сла вян скіх на ро даў — 

гэ та як ні дзе, пэў на, і тэ ма ве-

ры, тэ ма пра ва слаўя, тэ ма ро лі 

Сло ва ў ду хоў ным па яд нан ні 

на ро даў, у сім ва лі за цыі ўво гу-

ле жыц ця. Пры га дай це, з ча го, 

з якіх пер ша дру каў па чы наў ся 

во пыт Фран цыс ка Ска ры ны. 

Звяр ні це ўва гу на ўзнаў лен не, 

фак сі міль нае вы дан не Брэсц кай Біб ліі да юбі лею 

ад на го са ста ра жыт ных га ра доў на шай Ай чы-

ны — і ві даць, у та кім фар ма це са мо 

пы тан не ад пад зе.

СЛОНІМ СВЯТКУЕ СЛОНІМ СВЯТКУЕ 
І ЗАПРАШАЕ!І ЗАПРАШАЕ!

УДЗЕЛЬ НІ КАМ І ГАС ЦЯМ 
ДНЯ БЕ ЛА РУС КА ГА ПІСЬ МЕН СТВА

ША НОЎ НЫЯ СЯБ РЫ!
Шчы ра ві таю гас цей і ўдзель-

ні каў Дня бе ла рус ка га пісь мен-
ства.

Свя точ ную эс та фе ту сё ле та 
гас цін на пры мае Сло нім — адзін 
са ста ра жыт ней шых га ра доў 

Бе ла ру сі, які за сваё шмат вя ко вае 
іс на ван не не ад ной чы ге ра іч на пе ра-

адоль ваў су ро выя вы пра ба ван ні. Ён за ха ваў 
гіс та рыч ныя ка ра ні і за раз гар ма ніч на спа лу чае ў аб ліч чы 
мі ну лае і су час насць.

Вя лі кая мі сія Дня пісь мен ства — аб' яд ноў ваць усіх бе ла-
ру саў све ту, пе ра да ваць но вым па ка лен ням лі та ра тур ныя і 
мас тац кія скар бы на ша га на ро да, лю боў да мат чы най мо вы, 
вы хоў ваць бе раж лі выя ад но сі ны да пом ні каў даў ні ны, са дзей-
ні чаць ума ца ван ню па чуц ця го на ру за Ра дзі му.

Гэ та ўра чыс тае свя та зай мае па чэс ную па зі цыю ся род важ-
ней шых па дзей куль тур на га жыц ця кра і ны і з'яў ля ец ца доб-
рай на го дай яшчэ раз звяр нуц ца да спрад веч ных на цы я наль-
ных тра ды цый і асэн са ваць іх мес ца ў ця пе раш нім ча се.

Сар дэч на жа даю ўсім но вых ці ка вых су стрэч, плён най пра-
цы і твор ча га на тхнен ня.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр КАР ЛЮ КЕ ВІЧ:

«Усё ў са май вя лі кай сту пе ні 
за ле жыць ад іні цы я тыў нас ці 
і пра фе сі я на ліз му кож на га 
на сва ім твор чым участ ку»

Старажытны 
горад над Шчарай 
прымае 
XXVI Дзень 
беларускага 
пісьменства

Дач ны се зонДач ны се зон

БЕЗ СТА ТУ СУ 
ПА СЁЛ КА

Ці змо гуць 
зай мець яго са доў ніц кія 

та ва рыст вы?
Сён ня мно гія са доў ніц кія 

та ва рыст вы ўсё больш на гад ва юць 

не вя лі кія вёс кі з са ма ві ты мі 

жы лы мі да ма мі. Пры ся дзіб ныя 

ўчаст кі доб ра ўпа рад ка ва ны, 

тут ёсць свая раз гор ну тая 

інф ра струк ту ра з ма га зі на мі 

і дзі ця чы мі пля цоў ка мі. Жы ха рам 

гэ тых на се ле ных пунк таў 

да во дзіц ца вы ра шаць роз ныя 

пы тан ні, звя за ныя з ма ё мас ны мі 

ад но сі на мі, рэ гіст ра цы яй або 

пе ра рэ гіст ра цы яй участ каў 

і не ру хо мас ці, а так са ма мно гія 

ін шыя. На ан лайн-кан фе рэн цыі 

на сай це Бел ТА гэ тую тэ му 

раз гле дзе лі прад стаў ні кі 

мі ніс тэр стваў эка но мі кі і юс ты цыі, 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё мас ці, 

Мінск ага абл вы кан ка ма 

і «Бел энер га».
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