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• У Бе ла ру сі ўдак лад не ны 

па ра дак пра хо джан ня ва-

ен най служ бы і служ бы ў 

рэ зер ве.

• Пен сіі і да па мо гі за 

7 мая пач нуць вы плач-

ваць з 4 мая ва ўсіх ад дзя-

лен нях паш то вай су вя зі 

кра і ны. Вы пла та пен сій 

за 9 мая пач нец ца ў АПС 

Мін ска з 4 мая, у ас тат ніх 

АПС — 8 мая.

• Коль касць па меж ні каў 

на за гру жа ных на прам ках 

па вя лі чаць пад час доў гіх 

вы хад ных.

• Аб лас ныя ра дзіль ныя 

да мы за бяс пе чаць гі не-

ка ла гіч ны мі крэс ла мі для 

жан чын з ін ва лід нас цю.

• Квет кі на ва дзе ўпры-

го жаць Мінск да ІІ Еў ра пей-

скіх гуль няў.
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І цу кер ка мо жа 
вы клі каць шок

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ляў 
плю сы і мі ну сы са лод кай пра дук цыі

Пер шым жа дан нем пас ля раз мо вы са спе цы я ліс та мі 

бы ло па чыс ціць шуф ляд ку ра бо ча га ста ла. Я вя лі кая 

ла су ха, пра ца ваць без сма ка ты мне на огул не ці ка ва. 

За кі ну ла ле дзя нец у рот — і жыц цё на паў ня ец ца 

ін шым сэн сам. Але цу кер кі — гэ та не толь кі гар мон 

за да валь нен ня. Гэ та... 

Лепш па слу ха ем экс пер таў.

На тал ля КА ЧА НА ВА,
кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та:

«Важ на, раз ві ва ю чы 
вы твор часць на ся ле, 
ства раць не аб ход ныя ўмо вы 
і ў са цы яль най сфе ры для 
та го, каб і мо ладзь, і ўсе 
вяс коў цы ме лі маг чы масць 
сха дзіць у кі но, прый сці 
ў клуб і зай мац ца па 
ін та рэ сах — тан ца мі, 
удзель ні чаць у ха ра вых 
ка лек ты вах. Для ча ла ве ка, 
яго са ма рэа лі за цыі па він ны 
быць ство ра ны ўсе ўмо вы. 
Толь кі ў комп лек се мож на 
ства рыць вёс ку бу ду чы ні. 
Апош нім ча сам усё больш 
пры кла даў, ка лі лю дзі 
з'яз джа юць з вя лі кіх 
га ра доў жыць у не вя лі кія 
сель скія ра ё ны, пра цу юць 
у сель ска гас па дар чых 
прад пры ем ствах, а дзесь ці 
і са мі ад кры ва юць 
аг ра эка ся дзі бы, ства ра юць 
фер мер скія гас па дар кі. Гэ та 
вы дат на, ка лі ча ла век мо жа 
ся бе рэа лі за ваць, знай сці 
пры мя нен не сва ім сі лам, 
а так са ма жыць у больш 
спа кой ным рыт ме».

ЦЫТАТА ДНЯ
Сім ва ліч ную стуж ку пе ра рэ за лі кі раў нік 

дзяр жа вы, мі ністр транс пар ту і ка му ні ка цый 

Аляк сей Аў ра мен ка і ге не раль ны ды рэк тар 

На цы я наль на га аэ ра пор та Мінск Дзміт рый 

Ме лі кян.

На ўра чыс тай цы ры мо ніі ад крыц ця кі раў нік дзяр жа-

вы ад зна чыў, што пы тан не аб бу даў ніц тве яшчэ ад ной 

уз лёт на-па са дач най па ла сы паў ста ла даў но, па коль кі 

ця пе раш няя ўжо не вы трым лі вае на гру зак — на прык-

лад, яна не мо жа пры маць ве лі ка груз ныя лай не ры.

Бе ла рус кі лі дар рас ка заў, што ка лі бы ло пры ня та 

ра шэн не аб бу даў ніц тве но вай па ла сы, мно гія спе-

цы я ліс ты пе ра кон ва лі яго, ні бы та са ма стой на гэ та 

зра біць не пад сі лу. «Мы ні ко лі не бу да ва лі гэ тых 

па лос — і трэ ба мець спра ву з су свет на га ўзроў ню 

фір ма мі. Вя до мы мі фір ма мі, якія пры едуць, нам па-

бу ду юць», — ад зна чыў ён.

І вось, ка лі па гад нен не аб бу даў ніц тве — з су свет на-

га ўзроў ню фір май — бы ло прак тыч на за клю ча на, кі-

раў ні ку дзяр жа вы пры нес лі на под піс да ку мент — і там 

у ца не зна чы ла ся ліч ба за 600 млн до ла раў. «Я ска заў: 

та ды не трэ ба нам гэ тая па ла са», — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ад крыў дру гую ўзлёт на-па са дач ную па ла су 
ў На цы я наль ным аэ ра пор це

ЛЁГ КА ГА ЎЗЛЁ ТУ, МЯК КАЙ ПА САД КІ
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МА ЗЫР СКАЯ ЖАР-ПТУШ КА

«ЗА ЛА ТАЯ ЛІ ТА РА» 
Ў КВАД РА ЦЕ

Учо ра ўве ча ры прай шло куль мі на цый нае ме ра пры-

ем ства вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі» — бы лі пад ве дзе-

ныя вы ні кі XV На цы я наль на га кон кур су дру ка ва ных 

СМІ «За ла тая лі та ра».

У «Звяз ды» гэ тым ра зам дзве ўзна га ро ды най вы шэй шай про бы — га зе та 

ста ла пе ра мож цай у на мі на цыі «Най леп шыя ма тэ ры я лы са цы яль на-эка на міч-

най тэ ма ты кі», а спе цы яль ны ка рэс пан дэнт Да р'я Ла ба жэ віч — у на мі на цыі 

«Най леп шы рэ пар цёр рэс пуб лі кан скіх, аб лас ных дру ка ва ных СМІ, ін фар ма-

цый ных агенц тваў». Так са ма «Звяз да» са сва ім па ста ян ным пра ек там «Кра і на 

зда роўя» ста ла лаў рэ а там у на мі на цыі «Най леп шыя ма тэ ры я лы па тэ ма ты цы 

спор ту і зда ро ва га ла ду жыц ця».

Він шу ем усіх, хто пры чы ніў ся да пе ра мо гі, і, ка неш не, чы та чоў «Звяз ды». 

Бо ўсё, што мы ро бім, мы ро бім для вас і з ва шай не су мнен най пад трым кай.

Рэз чык па дрэ ве пры 

Ма зыр скім во пыт ным 

ляс га се Аляк сандр 

ЗЯНЬ КО (на фо та 

спра ва) вы ра зае фі гу ры 

звя роў і пту шак пры 

да па мо зе бен за пі лы. 

А з да па мо гай агню 

на дае сва ім тво рам 

ад мыс ло вы вы гляд — 

«пад даў ні ну». 

Ня даў на ў га рад скім 

пар ку Аляк сандр 

да ваў май стар-клас 

і дэ ман стра ваў сваю 

тэх на ло гію — як 

звый ча ную ка лод ку 

пе ра тва рыць у зна ё мы 

з дзя цін ства воб раз. 

Май стру на яго ным 

«пле нэ ры» да па ма гаў 

ляс га саў скі аў та сле сар 

Ар тур СЕ МЯН ЦОЎ — 

вы пі ле на га драў ля на га 

ар ла яны «фар ба ва лі» 

ме на ві та аг нём.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К, 

фота аўтара.


