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• ВУП Бе ла ру сі ў сту-

дзе ні—жніў ні 2018 го да 

вы рас на 3,7 % у па раў-

на нні з леташнім.

• Пер шы ў све це цяг нік 

на ва да род ных па ліў ных 

эле мен тах Coradіa іLіnt вы-

ка наў 16 ве рас ня тэс та вы 

рэйс у Ніж няй Сак со ніі.

• Са вет Мі ніст раў па-

ста но вай за цвер дзіў па-

ла жэн не аб па рад ку про-

да жу не за па тра ба ва на га 

дзярж жыл ля ў сель скай 

мяс цо вас ці.

• Ра ку Пры пяць пад мос-

там у Жыт ка віц кім ра ё не вяр-

та юць у звык лае рэ чы шча.

• У Бы хаў скім ра ё не на 

пра ця гу го да бу дзе за ба-

ро не ны про даж ал ка го лю 

ўна чы (з 23.00 да 7.00).
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Ігар ШУ НЕ ВІЧ, 

мі ністр унут ра ных спраў:

«Лю бая са цы яль ная дзей насць 
па він на ад бы вац ца па пэў ных 
пра ві лах, ка лі гэ тых пра ві лаў 
ня ма, то ад бы ва ец ца анар хія, 
без улад дзе і пры ні жэн не пра воў, 
сва бод і асо бы гра ма дзя ні на. 
Ка лі та кіх пра ві лаў ня ма, 
то яны па він ны быць 
рас пра ца ва ны. Ад каз насць за 
здзяйс нен не су праць праў ных 
дзе ян няў, усё роў на ў якой 
сфе ры, га лі не або фор ме, 
па він на на сту паць без умоў на. 
Аў та ры за цыя ў ін тэр нэ це 
дыс цып лі нуе гра мад ства, 
ка рыс таль ні каў у сет ках. Та му 
што, да вай це пры зна ем ся, 
ін тэр нэт за раз — гэ та зо на 
аб са лют на без ад каз ных 
па во дзі наў, мер ка ван няў, аб раз, 
рас паў сюдж ван ня па клё пу... 
Зы хо дзя чы з гэ та га, лі чу 
мэ та згод ным, пра віль ным 
і свое ча со вым вы ра шэн не 
пы тан ня аб ідэн ты фі ка цыі 
ўдзель ні каў гэ та га пра цэ су. 
Гэ та дыс цып лі нуе тых лю дзей, 
якія сён ня не ве да юць ні пра воў, 
ні ме жаў, ні ўмоў нас цяў, ма ра лі, 
прын цы паў. Усё да зво ле нас ці 
ў ней кай сту пе ні бу дзе 
па стаў ле ны бар' ер».
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Бе лая ве жа — 2018Бе лая ве жа — 2018  

СА ПРАЎД НАЕ І ПРЫ ВІД НАЕ
Вось і апус ці ла ся 

за сло на 23-й «Бе лай 

ве жы». Сё лет ні 

фес ты валь быў 

кры ху ка ра цей шы 

за па пя рэд нія, 

ён пра цяг ваў ся 

шэсць дзён замест 

васьмі. Але ж 

су стрэ ча гле да чоў 

з са праўд ным 

мас тац твам ад бы ла ся, 

і гэ та ра дуе.

Між на род ны фо рум «Бе-

лая ве жа» не пер шы раз ад-

кры ваў На цы я наль ны ака дэ-

міч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы. 

Пра «Рэ ві зора» ў па ста ноў-

цы Мі ка лая Пі ні гі на і Дзміт рыя Ціш ко пад ра бяз на рас каз ва ла на ша га зе та. Мож на толькі 

ад зна чыць, што брэсц кая пуб лі ка ака за ла ся ўдзяч най, цу доў ную іг ру Вік та ра Ма на е ва 

ў ро лі Га рад ні ча га і яго ка лег у Брэс це аца ні лі. А ка лі га лоў ны ге рой вы маў ляў фра зы ці 

ма на ло гі, не ка то рыя гле да чы азі ра лі ся на рад, у якім ся дзе лі кі раў ні кі га рад ской і аб лас-

ной вер ты ка лі: як ус пры ма юць? Але яны гэ так жа ве се ла смя я лі ся і шчы ра апла дзі ра ва лі. 

Сло вам, го га леў скі сю жэт з адап та цы яй на тутэйшае жыц цё стаў доб рым 

па чат кам фес ты ва лю. СТАР. 5

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

Ці мож на 
кі ра ваць по пы там 

спа жыў цоў?
Ад спан тан най па куп кі са «зніж кай па-бе ла-

рус ку» мож на не толь кі не атры маць якой-не-

будзь эка но міі, але і пе ра пла ціць за яе.

Аб са лют на ўсе ганд ля ры хо чуць ка ар ды на ваць 

па во дзі ны сва іх клі ен таў. А ін стру мен ты пры цяг-

нен ня па куп ні ка грун ту юц ца на эка но міі іх фі нан-

са вых вы дат каў. Апош нім ча сам бан кі су мес на з 

ганд лё вы мі сет ка мі (ма га зі на мі і не толь кі) ства ры лі 

су мес ны пра дукт — так зва ныя пра гра мы ла яль нас-

ці. Ця пер у кра і не дзей ні чае ка ля 20 най буй ней шых 

та кіх пра грам. Пра тое, што лепш для на вед валь ні-

каў крам, мы па га ва ры лі з кі раў ні ком ад ной з іх, 

экс пер там Але гам ЗА ХА РА ВЫМ.

— Алег Ула дзі мі ра віч, якія іс ну юць пе рад умо-

вы для ўзнік нен ня пра грам ла яль нас ці ў на шым 

гра мад стве? Мы са спе лі для та кіх пра грам?

— Паў сюль лю дзі куп ля юць па адзі най схе ме — 

па трэб на ежа, адзен не, прад ме ты гі гі е ны і ін шае. 

І кож ны з нас ста ра ец ца ку піць як ма га тан ней, але, у 

той жа час, больш ка рыс ны пра дукт. На гэ тым ба за-

вым прын цы пе і бу ду юц ца ўсе пра гра-

мы ла яль нас ці прад пры ем стваў. СТАР. 7СТАР. 7

Фо та Аляк санд ра ШУЛЬ ГА ЧА.

Стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ, 
стар шы ня Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў Ігар ЖУК, ге не раль ны 

ды рэк тар ААТ «Ма лоч ны Свет» Ма ры на АНІ КЕ Е ВА, кас ма наўт Алег НА ВІЦ КІ.

Больш за 100 ты сяч ча ла век на ве да лі свя та го ра да, 

на якім мож на бы ло су стрэц ца з га рад ні чым, 

уба чыць сі ла ча, пра дэ гус та ваць но вы сыр, зра біць сэл фі 

з кас ма на ўтам...

Ура чыс тас ці па ча лі ся яшчэ на пя рэ дад ні свя точ най да ты. У Гро-

дзен скім аб лас ным тэ ат ры ад бы ло ся ўра чыс тае па ся джэн не, на якім 

уша на ва лі га ра джан з пры сва ен нем ім зван ня «Га на ро вы гра ма дзя нін 

Грод на» і тых, чые ім ёны па поў ні лі Кні гу Сла вы. Най леп шыя ра бот ні кі 

роз ных сфер дзей нас ці атры ма лі Га на ро выя гра ма ты абл вы кан ка-

ма. Стар шы ня Гро дзен ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 

Ме чы слаў ГОЙ ад зна чыў, што гэ та свя та аб' яд ноў вае ўсіх га ра джан. 

І тых, хто лі чыць Грод на сва ёй ра дзі май, і тых, хто ро біць 

яго кам форт ным і зруч ным для пра жы ван ня.

Свя та го ра даСвя та го ра да  

Грод на 
ад зна чыў 

890-га до вы
юбі лей

З КА РА ЛЕЎ СКІМ З КА РА ЛЕЎ СКІМ 
РАЗ МА ХАМРАЗ МА ХАМ
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