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• Бе ла русь і Ка зах стан 

мо гуць пад пі саць да га-

вор аб па стаў ках наф ты 

ў 2020 го дзе.

• Рад кі Ку па лы, Бе лА Зы 

і бе ла рус кія пра дук ты — 

у мас коў скім мет ро за пус-

ці лі цяг нік да пя ці год дзя 

ЕА ЭС.

• Нац банк вы пус ціць у 

аба ра чэн не па мят ныя ма-

не ты се рыі «Ар хі тэк тур-

ная спад чы на Бе ла ру сі».

• У Мін ску пла ну юць 

пас ля Но ва га го да цэнт-

ра лі за ва ны збор ёлак для 

ўты лі за цыі.

• Ко ла саў скі тэ атр 

пад рых та ваў міс тыч ную 

прэм' е ру па апа вя дан ні 

Яна Бар шчэў ска га.

• «Бел дзіп ра зем» па чаў 

вы ка рыс тоў ваць ві дэа фік-

са цыю пры ўста ля ван ні 

меж зя мель ных участ каў.

• Для ба раць бы з не-

санк цы я на ва ным ганд-

лем у Мін ску бу дуць пры-

мя няць ві дэа на зі ран не.

КОРАТКА

Вік тар НА ЗА РАН КА, 

член Ка ле гіі (мі ністр) 

па тэх ніч ным рэ гу ля ван ні 

Еў ра зій скай эка на міч най 

ка мі сіі (ЕЭК):

«За гэ ты год мы 
ідэн ты фі ка ва лі 
ўсе не да пра цоў кі 
за ка на даў ства, якія 
да зва ля юць той ці ін шай 
кра і не пры маць ра шэн ні 
па за крыц ці 
прад пры ем стваў, 
ня до пус ку пра дук цыі. 
Іх трэ ба лік ві да ваць. 
Ка лі пра дук цыя са праў ды 
не бяс печ ная, яна 
не па він на вы раб ляц ца 
і вы пус кац ца ў аба ра чэн не. 
А ка лі бяс печ ная, 
нель га вы ка рыс тоў ваць 
ін стру мен ты тэх ніч на га 
рэ гу ля ван ня ці са ні тар ныя, 
ве тэ ры нар ныя, 
фі та са ні тар ныя ме ры, 
каб аба ра ніць свой ры нак 
і не пус ціць кан ку рэн та. 
Кан ку рэн цыя па він на быць 
ад кры тая і сум лен ная».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

Ка ця ры на ДА МАНЬ КО ВА:

«У мя не час та пы та юц ца, «У мя не час та пы та юц ца, 
як стаць шчас лі вай...»як стаць шчас лі вай...»

Да мань ко ва — ба дай, са мая па спя хо-

вая бе ла рус кая ма дэль. Сваю кар' е-

ру яна па чы на ла ў Мін ску. А ў 2006-м 

вый гра ла ў Нью-Ёр ку прэ стыж ны 

між на род ны кон курс «Су пер ма дэль 

све ту». За дзе ся ці год дзе ў ма дэ лін гу 

пра ца ва ла з мно гі мі вя до мы мі да ма-

мі мо ды і ўдзель ні ча ла ў шмат лі кіх 

фэшн-пра ек тах, су пра цоў ні ча ла з 

брэн дам жа но чай бя ліз ны Vісtоrіа's 

Sесrеt. Пас ля Ка ця ры на скон чы ла 

МДІ МА. Сён ня яна ма ма трох да-

чок і за сна валь ні ца па спя хо ва га 

біз нес-пра ек та — ін тэр нэт-рэ сур-

су Bеаutуhасk.ru, які рас каз вае пра 

пры га жосць, зда ро вы спо саб жыц ця 

і ма ця рын ства. Як су мя шчаць ра бо ту 

і вы ха ван не дзя цей, пры гэ тым па да-

рож ні чаць, зай мац ца спор там і зна-

хо дзіць час для ся бе, а так са ма пра 

што сла ву тую ма дэль пы та юць пры су стрэ чах і што 

яе на тхняе, мы рас пы та лі Ка ця ры ну. СТАР. 8

Праб ле маПраб ле ма

ЯК НА ВАЛ ГА ГРАД СКАЙ 
ЛЯМ ПАЧ КІ МЯ НЯ ЛІ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, 
ча му так цём на на... асвет ле ных ву лі цах

Ве ча рам прай сці ся ўздоўж 

цэнт раль най ву лі цы 

Пер ша май скай у Ма гі лё ве 

ад но за да валь нен не. 

Ліх та ры асвят ля юць 

да ро гу так, што, як 

пя ец ца ў пес ні, хоць 

ігол кі збі рай. Не каль кі 

кро каў убок — і ты на 

ву лі цы Вал га град скай, 

той са май, якая, па сло вах 

ту тэй шых жы ха роў, 

част ко ва па та нае ў цем ры. 

І са праў ды, у ад роз нен не 

ад Пер ша май скай, дзе 

свя ціль ні праз кож ныя 

трыц цаць кро каў, тут 

ноч чу мож на і на гу 

зла маць, па куль да 

чар го ва га «свет ла во га 

аст раў ка» 

дой дзеш. СТАР. 7Тая са мая апо ра без свя ціль ні.

У аб лас ным цэнт ры ў пар ку Жы лі бе ра да свят ства ра юць алею 

крэ а тыў ных ёлак. Прад пры ем ствы го ра да вы ра бі лі іх згод на з 

улас ным уяў лен нем (а дзесь ці і кі ру ю чы ся мер ка ван ня мі мар ке-

тын гу), як па він на вы гля даць на ва год няе дрэ ва. На вед валь ні кі 

не звы чай най алеі змо гуць па дзі віц ца на «ёл кі» з сы ру, каў ба сы, 

бу тэ лек з-пад шам пан ска га, аў та ма біль ных па кры шак, філь траў... 

Усё гэ та фан тас тыч нае ві до ві шча бу дзе пад свет ле на ка ля ро вай 

ілю мі на цы яй.

ЗРА БІ ЛІ Ў ГРОД НЕ ЁЛАЧ КУ...


