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• На ад ну арэнд ную 

ква тэ ру ў Мін ску па сту-

пае ка ля 200 за явак.

• Тэм пе ра тур ны рэ корд 

82-га до вай даў ні ны па бі ты 

ў Мін ску 11 чэр ве ня.

• VІІ Між рэ гі я наль нае 

свя та «Зя лё ныя Свят кі» 

прой дзе 16 чэр ве ня на 

кры ні цах Бай ка ва Ча вус-

ка га ра ё на.

• Фут ба ліс ты на цы я-

наль най збор най па цяр-

пе лі чац вёр тае па ра жэн не 

ў ква лі фі ка цыі Еў ра-2020, 

са сту піў шы ў Ба ры са ве ка-

ман дзе Паў ноч най Ір лан дыі 

з лі кам 0:1

КОРАТКА

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра, стар шы ня 
Са ве та па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва:

«Ця пер асноў ная 
на ша ра бо та — 
фар мі ра ван не аб лас ных 
са ве таў па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва. Урад 
па ві нен вы пра ца ваць 
ты па вое па ла жэн не 
аб аб лас ным са ве це, і 
ця пер як раз ідзе ра бо та 
над гэ тым да ку мен там. 
Аб лас ныя са ве ты — гэ та 
лю дзі, якія зна хо дзяц ца 
на мес цах і ве да юць 
га лоў ныя праб ле мы 
біз не су. Ха це ла ся б, каб 
пы тан ні, якія ўва хо дзяць 
у кам пе тэн цыю мяс цо вых 
ор га наў ула ды — зя мель ныя, 
ма ё мас ныя, — вы ра ша лі ся 
на ўзроў ні аб лас ных 
са ве таў па раз віц ці 
прад пры маль ніц тва. Тут 
па він ны фік са вац ца тыя 
праб ле мы, якія ёсць на 
мес цах, але пры гэ тым 
но сяць не ла каль ны, а 
агуль на сіс тэм ны ха рак тар. 
Гэ та да зво ліць аку му ля ваць 
та кія праб ле мы ў Са ве це па 
раз віц ці прад пры маль ніц тва 
і вы хо дзіць у тым 
лі ку з за ка на даў чы мі 
іні цы я ты ва мі».

ЦЫТАТА ДНЯ

АТРЫМАЦЬ СМС 
АД… 
ВОЎКА

КАМУ ЯШЧЭ 
МЯСТЭЧКА 
Ў IТ?

СТАР. 4СТАР. 4

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай

АНЁЛ-АХОЎ НІК 
ДЛЯ КА ЦІ...

Як у Ма гі лё ве спра бу юць вы ра шыць 
праб ле му з ба дзяж ны мі жы вё ла мі

Пу шыс тая трох ка ля ро вая кош ка з'я ві ла ся ка ля на ша га 

шмат па вяр хо ві ка не вя до ма ад куль. Пя шчот ная і да вер лі вая, 

яна зу сім не ба я ла ся лю дзей. І пры га жу ня бы ла рэд кая. 

Не ка то рыя на ват абя ца лі за браць яе да моў — і ад ной чы 

за бра лі. А на на ступ ны дзень яна зноў ся дзе ла ка ля на ша га 

пад' ез да. Яе пры го жая мор дач ка бы ла ўся змя тая, з ро та 

ка па ла кроў, ад но во ка на огул не ад плюшч ва ла ся. 

Хут ка вы свет лі ла ся, што аў чар ка па тэн цый ных гас па да роў 

не пры ня ла кош ку ў «сям'ю», а лю дзі не па лі чы лі па трэб ным 

ра та ваць зня ве ча ную іс то ту. Не ба ра ка са праў ды зда ва ла ся 

без на дзей най — ад ным сло вам, па мі ра ла.

ІМЯ СПРА ЦА ВА ЛА
Не хва люй це ся, Ка ця жы вая. Ка ця — гэ та імя кош кі. А яшчэ яе 

анё ла-ахоў ні ка — ва лан цё ра Ка ця ры ны. У ма гі лёў скае та ва рыст ва 

аба ро ны жы вёл «Доб рае сэр ца» я та ды па тэ ле фа на ва ла хут чэй ад 

без да па мож нас ці. На сіг нал пры бег ла дзяў чы на, па са дзі ла га рот ні цу 

ў пе ра нос ку і па пя рэ дзі ла: шу кай це ва шай па да печ най гас па да ра. По-

тым Ка ця да сы ла ла ў «Вай бе ры» спра ва зда чы, а я ба я ла ся іх гля дзець. 

Пе ра бін та ва ная кош ка з ней кі мі тру ба чка мі зда ва ла ся мне яшчэ больш 

без на дзей най. Але дзяў чы на пад ба дзёр ва ла. І са праў ды, 

праз не каль кі тыд няў мур лы ку бы ло ўжо не па знаць.

«НА ША ЗА ДА ЧА — 
ЗРА БІЦЬ СВЯ ТА»

Спе цы я ліс ты Ды рэк цыі ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

рас ка за лі, як прой дуць ме даль ныя цы ры мо ніі 

і што ча кае бе ла ру саў і гас цей у фан-зо нах кра і ны.

Буй ны спар тыў ны тур нір — гэ та заў сё ды 

не толь кі спорт, але і яск ра вае шоу, свя та, 

якое па чы на ец ца на цы ры мо ніі ад крыц ця 

і пра цяг ва ец ца ўсе ас тат нія дні. Бе ла рус кія ар га ні за та ры 

вый шлі на фі ніш ную пра мую ў пад рых тоў цы 

да Еў ра пей скіх гуль няў. СТАР. 15СТАР. 15

НА ПАД ВОР КУ ПРЫ БЫ ЛО!

На пад вор ку паш таль ё на вёс кі Быт ча Люд мі лы СТА ІН ад бы ло ся 

чар го вае па паў нен не — на ра дзі ла ся ця лят ка. І, вя до ма, у пер шую 

чар гу гас па ды ня кла по ціц ца пра гэ тае «не маў лят ка». Ця пер ста так 

ра гуль на быт чан скім два ры на ліч вае аж но ча ты ры га ла вы, акра мя 

іх — ко нік, па рсюч кі, гу сі, ку ры. Ця пер га ра чая па ра, трэ ба на рых-

тоў ваць се на, та му пра цы ў гас па да роў не па ча ты край!

Люд мі ла Мі хай лаў на пяць га доў но сіць пош ту ў Ста ра ба ры-

саў скім паш то вым ад дзя лен ні, лю біць сваю ра бо ту, хут ка і з на-

стро ем за бяс печ вае сва іх ад на вяс коў цаў пе ры ё ды кай, пісь ма мі, 

пе ра во да мі. І ў той жа час увіш ная жан чы на з'яў ля ец ца пры кла-

дам пра ца люб ства, кла пат лі вай ма ту ляй і жон кай.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


