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ЧАМУ БУЛЬБА 
ПАВІННА СТАЦЬ 

БРЭНДАМ?

БІЗНЕСМЕН 
ПАДАРЫЎ ПІНСКУ 
АКАДЭМІЮ 
ФУТБОЛА

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

• Ме ма ры яль ны комп-

лекс «Ры лен кі» ў Дуб ро-

вен скім ра ё не мяр ку юць 

ад крыць пас ля рэ кан-

струк цыі 3 лі пе ня 2019 

го да.

• У Бе ла ру сі ка ля дзвюх ты-

сяч хво рых на ге па тыт С 

ужо ўклю ча ны ў пра гра му 

ля чэн ня за кошт бюд жэ ту.

• У Ра сон скім ра ё не ство-

ра ны за каз нік мяс цо ва-

га зна чэн ня «Не шчар-

да», яго пло шча скла дае 

амаль 6,7 тыс. га.

• У Лі дзе 8 ве рас ня чар-

го вы раз прой дзе фес ты-

валь Lіdbeer. Хэд лай не рам 

га ла-кан цэр та ста не гурт 

«Ле нін град», так са ма на 

фес ты валь най сцэ не вы-

сту пяць «Воп лі Ві дап ля-

са ва».

• У На ва по лац ку ўчо ра 

шу ка лі 39-га до вую мяс-

цо вую жы хар ку, якая 

ўцяк ла з рэ ані ма цыі. 

Ка ля 22.40 11 чэр ве ня 

яна са ма воль на па кі ну-

ла рэ ані ма цый нае ад-

дзя лен не На ва по лац кай 

цэнт раль най га рад ской 

баль ні цы.

КОРАТКА

8

12

Спя кот нае на двор'е з не вя лі кі мі 

тайм-аў та мі пра ха ло ды, 

якое тры ва ла ўста ля ва ла ся ў кра і не 

яшчэ ў па чат ку мая, спа ку шае на 

ку пан не ў ва да ёмах. Ра та валь ні кі 

ўвесь час за клі ка юць ад па чы ваць 

на ва дзе толь кі ў да зво ле ных 

мес цах — ка лі ча ла ве ку ста не 

дрэн на, то яго па спе юць свое ча со ва 

вы цяг нуць з ва ды. 

Ця пер у Та ва рыст ве ра та ван ня 

на во дах пра цу юць у кра і не 

143 вы ра та валь ныя па сты, 

з іх 35 се зон ных ды 108 па ста ян ных, 

і 66 вы ра та валь ных стан цый. І гэ та на больш чым 20 ты сяч рэк і 10 ты сяч 

азёр, не ка жу чы ўжо пра кар' е ры. Зра зу ме ла, што да кож на га ва да ёма 

ва да ла заў на дзя жур ства па гра фі ку 24/7 не пры ста віш, і та му за ста ец ца 

шмат у чым спа дзя вац ца на абач лі васць ад па чы валь ні каў. СТАР. 11

НЕ ВЕ ДА Ю ЧЫ НЕ ВЕ ДА Ю ЧЫ 
БРО ДУ...БРО ДУ...

Каб ку паль ны се зон 
не стаў апош нім 

у жыц ці

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Га лоў ныя 
па тра ба ван ні 
да бюд жэ ту на 
2019 год — яго 
зба лан са ва насць, 
аб слу гоў ван не 
аба вя за цель стваў 
па дзяр жаў ным доў гу 
і за бес пя чэн не ўсіх 
са цы яль ных вы дат каў. 
Пры гэ тым мы не 
па він ны па вы шаць 
пад атко вую на груз ку 
на рэ аль ны сек тар. 
Пе рад ура дам ста іць 
за да ча комп лекс най 
пе ра пра цоў кі 
пад атко ва га 
за ка на даў ства».

Абітурыент-2018Абітурыент-2018  

«НІ ПУ ХУ НІ ПЕР'Я»
Гэ тыя сло вы гу ча лі ўчо ра Гэ тыя сло вы гу ча лі ўчо ра 
ва ўні вер сі тэц кіх аў ды то ры ях ва ўні вер сі тэц кіх аў ды то ры ях 
як ні ко лі час та. як ні ко лі час та. 
А ўсё вель мі прос та — А ўсё вель мі прос та — 
12 чэр ве ня ў кра і не 12 чэр ве ня ў кра і не 
стар та ва ла стар та ва ла 
цэнт ра лі за ва нае цэнт ра лі за ва нае 
тэс ці ра ван нетэс ці ра ван не

Бе ла рус кую мо ву (а ме на ві та з тэс та па род най 

мо ве і рас па чаў ся двух тыд нё вы эк за ме на цый ны 

ма ра фон) сё ле та па жа да лі зда ваць ка ля 

25 ты сяч ча ла век. Уся го пад пра вя дзен не ЦТ 

у Бе ла ру сі за дзей ні ча ны 41 пункт.

У БДУ І Ры пі са лі тэст па бе ла рус кай мо ве 

ў гэ ты дзень 267 ча ла век. Для іх у чац вёр тым 

кор пу се ўні вер сі тэ та бы лі пад рых та ва ны 

дзве вя лі кія аў ды то рыі. 14 чэр ве ня ў БДУ ІРы 

будуць зда ваць рус кую мо ву.

Знай дзі ся бе ў спі сах
На га дзін ні ку 9.40. Абі ту ры ен ты ак тыў на пад цяг ва юц-

ца да пунк та пра вя дзен ня ЦТ. На ўва хо дзе іх су стра кае 

па мят ка: «Твае дзе ян ні, абі ту ры ент!»: «1. Знай дзі ся бе 

ў спі сах раз мер ка ван ня па аў ды то ры ях. 2. Пры ўва хо дзе 

ў кор пус прад' яві свой про пуск і паш парт. 3. Здай рэ чы 

(курт кі, па ра со ны, рук за кі і сум кі) у гар дэ роб, раз ме шча-

ны на цо каль ным па вер се. Абі ту ры ен там за ба ра ня ец ца 

пра но сіць у аў ды то рыі, дзе пра во дзіц ца тэс ці ра ван не, 

лю быя прад ме ты, акра мя да ку мен та, які свед чыць асо бу, 

про пус ка і руч кі з чар ні лам чор на га ко ле ру».

Хтось ці пры хо дзіць на ЦТ адзін, ка гось ці су пра ва-

джа юць да дзвя рэй баць кі, ка ха ны хло пец ці дзяў чы на. 

За ўва жа ем куп ку ма ла дых лю дзей, па ды хо дзім, каб з 

імі па зна ё міц ца. Вы свят ля ец ца, што друж най кам па-

ні яй на эк за мен пры еха лі ад на клас ні кі з жо дзін скай 

гім на зіі № 1, вы пуск ні кі фі зі ка-ма тэ ма тыч на га кла са: 

бра ты Анд рэй і Мі кі та Шап шу кі, За хар Млы нар чык і 

Ан ге лі на Ся ліц кая (трое з іх — за ла тыя ме да ліс ты). 

Ка жуць, што вы бар бе ла рус кай мо вы для іх быў цал-

кам на ту раль ны, бо «яна нам блі жэй». Ні хто з іх не стаў 

пад стра хоў вац ца і зда ваць яшчэ і рус кую мо ву. Аб са-

лют на ві да воч на, што ма ла дыя лю дзі ўжо здзейс ні лі 

свой пра фе сій ны вы бар: усе на цэ ле ны на па ступ лен не 

ме на ві та ў БДУ ІР, але па куль асця рож ні ча юць. «Так, 

ха це ла ся б тра піць на ФКСіС, бо гэ та най леп шы фа-

куль тэт у све це, але па гля дзім, якія бу дуць 

ба лы», — смя ец ца Анд рэй Шап шук. СТАР. 5
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