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• Па між На цы я наль ным 

аэ ра пор там Мінск і чы гу нач-

ным вак за лам ста лі цы пла-

ну ец ца бу даў ніц тва аэ ра экс-

прэ са (час у да ро зе — 30—35 

хві лін). Пра ект па пя рэд не 

ацэнь ва ец ца ў $150 млн.

• ІT-аў дыт прой дзе ў 

дзе вя ці бан ках Бе ла ру сі.

• Пер шы рэс пуб лі кан скі 

злёт ва лан цё раў ся рэб ра-

на га ве ку (60+) ад бу дзец ца 

5 снеж ня ў Па ла цы куль ту ры 

ве тэ ра наў.

• БРСМ і Ра сій скія студ-

ат ра ды рас пра ца ва лі да-

рож ныя кар ты су пра цоў-

ніц тва.

• У Ві цеб скай воб лас ці 

пры ня лі рас па ра джэн не аб 

за ба ро не вы ха ду на лёд.

• У Мін скім ра ё не ў вы-

ні ку ся мей на га кан флік ту 

22-га до вы сын у мэ тах са-

ма аба ро ны і аба ро ны ма ці 

на нёс не каль кі ўда раў на-

жом не цвя ро за му 44-га до-

ва му баць ку. Апош ні па мёр, 

ра ней ён пры цяг ваў ся да 

кры мі наль най ад каз нас ці 

за па гро зу за бой ствам у да-

чы нен ні да сва ёй жон кі.

КОРАТКА

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, мі ністр 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі:

«Ра ней у Бе ла ру сі 
па ста но вай Са ве та 
Мі ніст раў ужо бы лі 
зроб ле ны больш 
жорст кі мі па тра ба ван ні, 
што прад' яў ля юц ца 
да якас ці ака зан ня 
жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг, а так са ма зме не ны 
ў бок па ве лі чэн ня пра цэнт 
вяр тан ня гра шо вых 
срод каў спа жыў цам 
за ня якас на ака за ныя 
па слу гі. Пас ля пры няц ця 
змен у За кон «Аб аба ро не 
пра воў спа жыў цоў 
жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг» мы пла ну ем 
для па вы шэн ня якас ці 
па слуг зра біць гэ тыя 
па тра ба ван ні яшчэ больш 
жорст кі мі, каб пры му сіць 
ня дбай ных ка му наль ні каў, 
ка лі хтось ці дзесь ці 
не да пра цоў вае, аказ ваць 
па слу гі ў поў ным аб' ёме».

ЦЫТАТА ДНЯ ЛЁС ЛЯ ЦЕЦЬ НА ДВУХ КРЫ ЛАХЛЁС ЛЯ ЦЕЦЬ НА ДВУХ КРЫ ЛАХ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2020 года.

Сён ня Брэсц кая воб ласць ад зна чае 80-га до вы юбі лей. 

З гэ тай на го ды стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ана толь ЛІС ад ка заў на пы тан ні на ша га ка рэс пан дэн та 

пра да сяг нен ні і на быт кі воб лас ці, пра но выя пра ек ты 

і перс пек ты вы асоб ных рэ гі ё наў у тра ды цый най 

руб ры цы «Звяз ды», пры све ча най раз віц цю 

кра і ны за 25 га доў.

БРЭСЦ КІ 
НА ПРА МАК

СТАР. 4-5

Ня гле дзя чы на тое, што 

да Но ва га го да за ста ец-

ца амаль ме сяц, ве ча-

ро вы спа кой раз-по раз 

ужо па ру шае гук ад пе тар даў. За пры го-

жы мі ві зу аль ны мі эфек та мі, ад нак, ста іць 

іс тот ная ры зы ка. Вар та да пус ціць уся-

го ад ну па мыл ку — і на ступ ствы мо гуць 

быць вель мі сум ныя.

Хоць сне жань толь кі па чы на ец ца, але адзін 

ін цы дэнт са свя точ най вы бу хоў кай ужо зда-

рыў ся. У Мін скім га рад скім упраў лен ні па над-

звы чай ных сі ту а цы ях рас ка за лі, што ад бы ло ся 

гэ та на мі ну лых вы хад ных. Два нац ца ці га до вы 

хлоп чык гу ляў ка ля свай го до му. Ён знай шоў 

пе тар ду, вы сы паў ад туль по рах і пад па ліў яго. 

Скон чы лі ся гэ тыя экс пе ры мен ты апё кам ра-

га ві цы во ка і тва ру 1-й і 2-й сту пе ні. Ма ло га 

шпі та лі за ва лі.

ПА ЛЯ ВАЎ НА КРА ТА 
З ПЕ ТАР ДАЙ

Ня гле дзя чы на тое, што ле тась на ва год няя 

пі ра тэх ні ка не вы бі ла ні вод най акон най шы бы і 

не пад па лі ла ні вод на га аў та ма бі ля, лю дзі ўсё ж 

па цяр пе лі. За мі ну лы сне жань і па ча так сту дзе-

ня гэ та га го да ў кра і не ад бы лі ся 34 ня шчас ныя 

вы пад кі, звя за ныя з па мыл ка мі пры за пус ку 

пі ра тэх ніч ных вы ра баў. Ся род траў мі ра ва-

ных — 11 дзя цей. Па ка заль на, што гэ тыя ліч бы 

амаль удвая мен шыя, чым за год да та го.

І не заўж ды та кія траў мы звя за ныя з 

шум ным свят ка ван нем. На прык лад, ле тась 

11 снеж ня ў пры ём ны па кой Пін скай цэнт раль-

най ра ён най баль ні цы пры вез лі 49-га до ва га 

муж чы ну. Вы бу хам пе тар ды яму ада рва ла фа-

лан гу паль ца. Але ін цы дэнт ад быў ся ка ля га дзі-

ны дня. Які сэнс за пус каць пе тар ду ў гэ ты час, 

ка лі ні я кіх свет ла вых эфек таў не бу дзе ві даць? 

Пры чы на, як ака за ла ся, бы ла не за баў ляль ная, 

а гас па дар чая. Па цяр пе лы на ма гаў ся та кім ры-

зы коў ным спо са бам рас пра віц ца з кра том. Для 

гэ та га ён пад па ліў пе тар ду і ха цеў яе кі нуць у 

на ру, але не па спеў. І пі ра тэх ніч ны вы раб ра-

за рваў ся ў ру цэ.

Пік ня ўда лых за пус каў пі ра тэх ні кі з сум ны мі 

на ступ ства мі тра ды цый на прый шоў ся на 1 сту-

дзе ня. У тым лі ку — і з дзець мі, якіх да рос лыя 

бя руць з са бой на ву лі цу. А дзя ся тай га дзі не 

пер ша га дня но ва га 2019 го да ў Жло бі не баць ка 

за пус ціў пе тар ду ў два ры жы ло га до ма. Неш та 

пай шло не так — свя точ ная вы бу хоў ка не ўза-

рва ла ся, а ўпа ла на зям лю. Да пе тар ды пад бег 

яго двух га до вы сын, пад няў яе — і ў гэ ты мо мант 

пры ла да спра ца ва ла. Хлоп чы ку, мож на ска заць, 

яшчэ па шан ца ва ла — яго шпі та лі за ва лі ў баль-

ні цу з рва най ра най паль ца ле вай 

ру кі і тэр міч ным апё кам тва ру.

СА ЛЮТ З НА СТУП СТВА МІ

ін вес ты цый, 
ІТ-тэх на ло гій і аграр най 

вы твор час ці

СТАР. 3

Пад час афі цый ных пе ра га во раў кі раў ні кі 

кра ін асаб лі вую ўва гу звяр ну лі на эка на міч ны 

склад нік ад но сін. Ле тась та ва ра аба рот склаў 

148 міль ё наў до ла раў, але, па сло вах лі да ра 

Сер біі Аляк санд ра Ву чы ча, дзяр жа вам пад сі лу 

ліч ба ў паў міль яр да.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка, у 

сваю чар гу, за явіў, што Бе ла русь і Сер бія яшчэ 

па зма га юц ца і па ва ю юць за раз віц цё эка на міч-

ных ад но сін.

«Не мае зна чэн ня, што ў нас тро хі зні зіў-

ся та ва ра аба рот. Мы з ва мі раз бя ром ся, ча-

му ўра ды не раз горт ва юц ца як след. Вы ні кі 

ўчараш ня га дня, па ча так сён няш ня га ка жуць 

пра тое, што на шы мі ніст ры ад рэ ага ва лі на 

зні жэн не та ва ра аба ро ту, за клю чы лі буй ныя 

кант рак ты, здзел кі, каб пе ра сяг нуць той та-

ва ра аба рот, які ў нас ка лісь ці быў», — па ве-

да міў ён.

Зра біць гэ та маг чы ма, бо па між Бе ла рус-

сю і Сер бі яй уста на ві лі ся асаб лі выя сяб роў скія 

ад но сі ны. Пра гэ та на га даў Аляк сандр Ву чыч: 

«Я ні ко лі не за бу ду ваш ві зіт у 1999 го дзе. Вы 

пры еха лі, каб па ка заць, на коль кі 

лю бі це серб скі на род і кра і ну».

Па вы ні ках пе ра га во раў у Бялг ра дзе прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Сер біі 
пад пі са лі во сем да ку мен таў аб су пра цоў ніц тве

СТАР. 2Фо
та
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Ча ты ры з іх да ты чы лі ся ўза е ма дзе ян ня ў на ву ко вай сфе ры: 

ме ма ран дум аб уза е ма ра зу мен ні пры ажыц цяў лен ні су пра цоў-

ніц тва ў га лі не іна ва цый і раз віц ця ліч ба вых тэх на ло гій, па гад-

нен ні аб на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі з Серб скай ака дэ мі яй на вук і мас тац тваў, 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі, на ву кі і тэх на ла гіч на га раз віц ця Сер біі 

і пра та кол дзя вя та га па ся джэн ня бе ла рус ка-серб скай ка мі сіі па 

на ву ко ва-тэх ніч ным су пра цоў ніц тве.


