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• Ма гі лёў ская «Стуж-

ка» вы пус кае за дзень да 

15 ты сяч ча ты рох сла ё вых 

ме ды цын скіх ма сак.

• На мес цы бы ло га ва-

ен на га га рад ка ў Грод-

не з'я віц ца жы лы ра ён на 

дзве ты ся чы ква тэр.

• Зям лю з мес цаў ба ёў 

па да Ржэ вам пе рад алі 

хра му-пом ні ку ў го нар 

Усіх Свя тых у Мін ску.

• Пер шы са бра ны ў 

Вя лі ка бры та ніі бе ла рус кі 

элект ро бус бу дзе ез дзіць 

па да ро гах Но тын ге ма.

• У гэ тым го дзе пла ну-

ец ца пра даць 370 аб' ек-

таў дзярж не ру хо мас ці за 

ад ну ба за вую стаў ку.

КОРАТКА

Ігар СЕР ГЕ ЕН КА, кі раў нік 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Ужо шмат зроб ле на 
з мо ман ту пра вя дзен ня 
на ра ды ў кі раў ні ка 
дзяр жа вы па ўдас ка на лен ні 
мер ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці. На прык лад, 
на не ка то рых да ро гах 
па вя лі ча ны хут кас ны 
рэ жым, ап ты мі за ва на 
вы ка ры стан не срод каў 
фо та- і ві дэа фік са цыі 
да рож ных па ру шэн няў. Бы лі 
пе ра гле джа ны кры тэ рыі 
ацэн кі эфек тыў нас ці 
дзей нас ці некаторых 
служ бо вых асоб, якія 
вя дуць ад мі ніст ра цый ны 
пра цэс, вы зна ча ны асноў ныя 
па каз чы кі вы ні ко вас ці 
пры ма е мых мер па аба ро не 
жыц цяў і зда роўя гра ма дзян, 
за ха ван ні за кон на сці. 
Мы па він ны ра зу мець, 
што ас но ва твор ны мі 
ары ен ці ра мі ў на шай 
ра бо це па ўдас ка на лен ні 
за ка на даў чай прак ты кі 
па він ны быць сло вы 
Прэ зі дэн та аб пад рых тоў цы 
цэ лас ных і сіс тэм ных 
да ку мен таў, якія ўліч ва юць 
бя гу чы ўзро вень раз віц ця 
кра і ны, пе ра да вы за меж ны 
во пыт і ай чын ныя 
на пра цоў кі».

ЦЫТАТА ДНЯ

Спа жы вецСпа жы вец

БУ ДЗЕМ МЕЦЬ 
СВА ІХ КРЭ ВЕ ТАК

Спе цы я ліс ты Мін сель гас хар ча рас пра ца ва лі 
комп лекс мер па раз віц ці ры ба вод ства

Як рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла га лоў на га ўпраў-

лен ня ін тэн сі фі ка цыі жы вё ла га доў лі Мін сель гас хар ча Воль га 

БА РЭЙ ША, у на шай кра і не пра цяг вае ак тыў на раз ві вац ца са-

жал ка вае ры ба вод ства. Ле тась у са жал ках на га да ва лі больш за 

14 ты сяч тон ры бы. Больш за 618 тон з іх — каш тоў ныя ві ды. 

Да та го ж за год у Бе ла ру сі вы ла ві лі 1106 тон азёр най і рач ной 

ры бы. Ці шмат гэта для кра і ны? Зу сім не. Ас тат няе куп ля ем.

Ім парт ры бы і пра дук-

таў з яе ў Бе ла русь за год 

склаў 168,7 ты ся чы тон. 

Акра мя та го, на шы спе-

цы я ліс ты вы ка рыс тоў-

ва лі кво ты, вы дзе ле ныя 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй у 

Ба ран ца вым і Бал тый скім 

мо рах. За год, у пры ват-

нас ці, вы лаў ле на 3,6 ты ся-

чы тон трас кі (97,4 пра цэн та ад кво ты), 621 то на пік шы (92 пра цэн ты 

ад кво ты) у Ба ран ца вым мо ры.

А за раз доб рая на ві на для гур ма наў. Сё ле та ўпер шы ню на шай кра ме 

да лі кво ту на вы лаў 500 тон паў ноч най крэ вет кі ў Ба ран ца вым мо ры, у вы-

ключ най эка на міч най зо не Ра сіі. Няхай ня шмат, але ўсё ж. СТАР. 3СТАР. 3

Ці ка вы во пытЦі ка вы во пыт

«ЗОР НАЕ» ЖЫЦ ЦЁ 
ДЗЯ НІ СА БУР КЕ ВІ ЧА,

або Як кі но лаг з Ма ла дзеч на 
дрэ сі руе ча ты рох но гіх ар тыс таў

Ці ку саў вас ка лі-не-

будзь са ба ка? А вось 

Дзя ніс Бур ке віч з Ма-

ла дзеч на трап ляў пад 

моц ныя ік лы ча ты рох-

но гіх сяб роў не ад ной-

чы, пры чым асэн са ва на. 

Жон ка па кеп лі вае з яго, 

маў ляў, у мя не са мы 

пры го жы муж ва ўсім 

све це, бо шра мы ўпры-

гож ва юць муж чы ну. 

Што па ро біш, та кая ў 

яго ра бо та, якую ён вы-

кон вае сум лен на. Дзя-

ніс — кі но лаг, дуб лёр, 

адзін з дрэ сі роў шчы каў у мі лі цэй скім се ры я ле «Мух тар. Но вы 

след», што зды маў ся ў Мін ску. Аба яль ная ня мец кая аў чар ка па 

мянушцы Мух тар ня се служ бу ў мас коў скай па лі цыі. Дзя ку ю чы 

свай му ад мет на му ню ху і кем лі вас ці «дэ тэк тыў» да па ма гае ге-

ро ям се ры я ла зна хо дзіць до ка зы і ла віць зла мыс ні каў. Ра зам 

з ім яны рас кры ва юць на ват са мыя скла да ныя і без на дзей ныя 

спра вы. У філь ме шмат эпі зо даў з па го ня мі, бой ка мі. Вя до-

ма, са ба ку не аб ход на вы мушт ра ваць на за тры ман не зла дзе-

яў. У ро лі дуб лё ра зла мыс ні каў і вы сту паў Дзя ніс: 

нель га ж пад стаў ляць пад удар ак цё раў. СТАР. 4

Дзя ніс БУР КЕ ВІЧ 
са сва ёй пер шай аў чар кай Фі ё най.

Уні каль ны май стар жы ве ў Ор шы — бы лы 

ін жы нер-кан струк тар за во да «Чыр во ны ба-

раць біт» Ула дзі мір ЛЕ́С НЕЎ СКІ. За хап лен нем 

пен сі я не ра ста ла разь ба па дрэ ве.

— Узгадаў сваё дзя цін ства, вясковы по быт 

і па чаў «уваск ра шаць» не за быў ныя па дзеі і 

ма люн кі, — ка жа май стар ма лой плас ты кі. — 

Ма ля ваць я не ўмею, та му ма ім ар ку шам ста ла 

дрэ ва.

Мне да вя ло ся су стрэць ар шан ска га ма эст-

ра на свят ка ван ні «Мас ле ні цы», па гля дзець на 

ка лек цыю яго не вя лі кіх скульп ту рак і ўпэў ніц-

ца, які ў яго не звы чай ны по гляд і май стэр ства 

ва ло дан ня раз цом. Не здар ма імя Ула дзі мі ра 

Лес неў ска га па поў ні ла спіс са ма быт ных ру ка-

дзе лаў Са ю за май строў Бе ла ру сі. На ват драў-

ля ныя лыж кі, якія зроб ле ныя для са праўд ных 

гас па дынь, і тыя ня суць ад зна ку дэ ка ра тыў на-

пры клад но га мас тац тва.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

НА МА ЛЯ ВА НА РАЗ ЦОМ


