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СТАР. 2

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

• У аў та да рож ным пунк-

це про пус ку «Пры вал ка» 

15 ве рас ня аб мя жу юць рух у 

су вя зі з пра вя дзен нем між-

на род на га ве ла пра бе гу.

• Пе ра воз чы кам да зво-

лі лі, ка лі ў іх ёсць та кая 

фі зіч ная маг чы масць, ар-

га ні за ваць бра ні ра ван не і 

па пя рэд ні про даж бі ле таў 

на пры га рад ныя і між га-

род нія аў то бу сы аж да ад-

праў лен ня аў то бу са.

• Пры све ча ны га ра дам-

па бра ці мам трох мет ро вы 

гло бус з'я віў ся на Са вец-

кай пло шчы да Дня го ра да 

ў Грод не.

• Дзі ця чы трох уз роў-

не вы ла бі рынт з'я віц ца ў 

2019 го дзе ў мін скім пар-

ку куль ту ры і ад па чын ку 

імя Ча люс кін цаў.

• «Еў ра ба чан не-2019» 

прой дзе 14, 16 і 18 мая ў 

Тэль-Аві ве.

КОРАТКА

Аляк сандр ТУР ЧЫН, 

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«На гэ ты час сі ту а цыя 
склад ва ец ца та кім 
чы нам, што з кож ным 
го дам коль касць лю дзей 
пен сій на га ўзрос ту 
на ад на го пра цоў на га 
па вя ліч ва ец ца. Ра зам з тым 
урад не раз гля дае пы тан не 
па вы шэн ня пен сі й на га 
ўзрос ту. Што даты чыц ца 
ўзроў ню пен сій, то сё ле та 
не ад на ра зо ва па вы ша лі іх 
па ме ры. Пла ну ем за хоў ваць 
ся рэд ні па мер пра цоў ных 
пен сій на ўзроў ні 40 % 
ад ся рэд няй за ра бот най 
пла ты па кра і не».

ЦЫТАТА ДНЯ

— Ві таль Аляк се е віч, жыл лё выя 

суб сі дыі па вы яў ляль ным прын цы-

пе ця пер мо гуць атрым лі ваць яшчэ 

больш гра ма дзян. Ка лі ад па вед ныя 

су мы з'я вяц ца ў іх па ве дам лен нях?

— Суб сі дыі для но вых ка тэ го рый гра-

ма дзян ужо з'я ві лі ся ў ра хун ках-па ве-

дам лен нях у жніў ні — за лі пень. Га вор ка 

ідзе пра асоб, якія да гля да юць дзя цей 

да трох га доў, ін ва лі даў да 18 га доў, ін-

ва лі даў І гру пы і лю дзей, якія да сяг ну-

лі 80-га до ва га ўзрос ту. Пры чым ім не

трэ ба збі раць да вед кі, ку дысь ці ха дзіць — 

суб сі дыя аў та ма тыч на на ліч ва ец ца і 

пад аў жа ец ца. Мі ніс тэр ства пра цы і са-

цы яль най аба ро ны пе рад ало ў АРІП усю 

не аб ход ную ін фар ма цыю 

са сва іх ак ту аль ных баз. 

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў   «Жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
па він ны быць дак лад на і зра зу ме ла пра пі са ны для ўсіх»

Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль-

най гас па дар кі пад рых та ва ла не-

каль кі но ва ўвя дзен няў, ці ка вых 

з пунк ту гле джан ня звы чай ных 

гра ма дзян — спа жыў цоў па слуг. 

Пра тое, як яны рэа лі зоў ва юц ца 

на прак ты цы, у ін тэр в'ю ка рэс пан-

дэн ту Бел ТА рас ка заў на мес нік 

мі ніст ра ЖКГ Ві таль СМІР НОЎ.

ВА ШАВА ША СЫ РА ВІ НА —  СЫ РА ВІ НА — 
НА ШЫ ТЭХ НА ЛО ГІІНА ШЫ ТЭХ НА ЛО ГІІ
У су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на — 

вя лі кія перс пек ты вы
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка з афі цый ным ві зі там 

на ве даў Таш кент і пра вёў пе ра га во ры са сва ім ка ле гам Шаў-

ка там Мір зі ё е вым. Су стрэ ча лі да раў ад бы ла ся ў дзяр жаў най 

рэ зі дэн цыі «Бла кіт ны па лац», дзе ба кі аб мер ка ва лі пра па но вы 

па су мес ных прад пры ем ствах.

«Вам прый шло ся раз гра баць за ва лы ўнут ры кра і ны — і аб' ек тыў ныя, і 

суб' ек тыў ныя рэ чы. Усё-та кі пры клад на трыц цаць тры міль ё ны на сель ніц-

тва — гэ та гі ганц кая рэс пуб лі ка, і ўвесь на род трэ ба на кар міць. Па трэб на 

роз ныя плы ні, рэ лі гій ныя, на цы я наль ныя і ін шыя, за ха ваць і аб' яд наць, 

на кі ра ваць. Та му я вам ад ра зу ска заў, што мы пад па ве лі-

чаль ным шклом раз гля да ем усё, што вы ро бі це. СТАР. 2

ПА ДА РО ЗЕ З ЖУ РА ВІНПА ДА РО ЗЕ З ЖУ РА ВІН

За вёс кай Стрэл кі Верх ня дзвін ска га ра ё на 

зна хо дзіц ца во зе ра, за якім — жу ра ві на вае 

ба ло та. Мно гія жы ха ры ра ё на пе ра ся ка юць 

азёр ную гладзь на лод ках. Вось і пен сі я нер 

з Верх ня дзвін ска Ула дзі мір ДЗЕМ' ЯН ЧО НАК 

дзя ку ю чы ры бац кай лод цы тра піў на ба ло та 

і на збі раў цэ лы за плеч нік ягад.


