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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!

• Сён ня ў Мін ску прой дзе 

па ся джэн не Вы шэй ша га 

дзяр жаў на га са ве та Са юз-

най дзяр жа вы, у якім пры-

муць удзел Прэ зі дэнт Бе ла-

ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір 

Пу цін. Так са ма прой дуць 

двух ба ко выя пе ра га во ры 

прэ зі дэн таў.

• Удзель ні каў між на род-

на га бро не пра бе гу Са юз-

най дзяр жа вы «Да ро га 

муж нас ці» па марш ру це 

Маск ва—Брэст—Маск ва 

су стрэ лі ўчо ра ў Ор шы. 

У скла дзе пра бе гу — 

15 адзі нак бро не тэх ні кі. 

Пры мер ка ва ны ён да 77-й 

га да ві ны па чат ку Вя лі кай 

Ай чын най вай ны.

• Віль нюс з 1 лі пе ня ўво-

дзіць ту рыс тыч ны па да так — 

1 еў ра ў су ткі. Ад вы пла ты 

ту рыс тыч на га збо ру бу дуць 

вы зва ле ныя не паў на лет нія 

ту рыс ты і ін ва лі ды.

• Бе ла рус кі фільм рэ жы-

сё ра Вя ча сла ва Ні кі фа-

ра ва «Тум-Па бі-дум» уда-

сто е ны спец пры за жу ры 

кі на фес ты ва лю кра ін 

Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва (ШАС).

• У Мін ску 22—24 чэрвеня 

прой дзе ІІ чэм пі я нат све-

ту ФІ ДЭ па хут кіх шах ма-

тах і блі цы ся род хлоп чы-

каў і дзяў чы нак да 8, 10, 

12 га доў.

КОРАТКА

Спа жы вецСпа жы вец  

ХІМ ЧЫСТ КА І... 
МА САЖ 

ДЛЯ ПА ХУ ДЗЕН НЯ
Якія бы та выя па слу гі 
раз ві ва юц ца ў вёс цы

Амаль кож ная сё мая ар га ні за цыя бы та во га аб-

 слу гоў ван ня пра цуе ў сель скай мяс цо вас ці. 

Ці да стат ко ва гэ та га? Што пра па ну юць вяс коў цам?

І ці мо гуць жы ха ры ад да ле ных на се ле ных пунк-

таў раз ліч ваць на пры езд цы руль ні ка і праль ні?

За мі ну лы год аб' ём бы та вых па слуг на Мін шчы не 

вы рас на 6,5 %. Перш за ўсё на вёс цы раз ві ва лі ся 

СТА, па слу гі чыст кі па ду шак і коў драў, ра монт адзен-

ня, вы раб штор і па кры ва лаў. Апош нім ча сам іс тот на 

па вя лі чыў ся по пыт на мыц цё ды ва ноў.

— У кож ным ра ён ным до ме бы ту ёсць дыс пет чар-

скія пунк ты. Па ка рот кім ну ма ры 167 мож на па зва ніць 

з лю бо га на се ле на га пунк та і за ка заць па слу гу. За мі-

ну лы год та кіх зва ро таў па сту пі ла больш за пяць ты сяч. 

Сё ле та — ужо 1300. У асноў ным пра сі лі ад ра ман та ваць 

скла да ную бы та вую тэх ні ку, доб ра ўпа рад ка ваць мес цы 

па ха ван няў, вы ра біць і ўста на віць ага ро джы, уз араць 

пры ся дзіб ныя ўчаст кі, па шыць адзен не, — рас каз вае 

на чаль нік упраў лен ня бы та во га аб слу гоў-

ван ня Мін скай воб лас ці Лі лія ПУЛ КО. СТАР. 7

ЦЫТАТА ДНЯ

На тал ля КА ЧА НА ВА, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та:

«Страт ныя 
прад пры ем ствы
і вы пла та за ра бот най 
пла ты — тыя на кі рун кі, 
які мі па він ны зай мац ца 
мяс цо выя ор га ны ўла ды. 
Ка лі прад пры ем ства 
з ме ся ца ў ме сяц мае 
праб ле мы з вы пла тай 
за ра бот най пла ты, 
зна чыць, трэ ба пры маць 
больш кар ды наль ныя ме ры 
да кі раў ні коў».

ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА 
Ў ФІЛАДЭЛЬФІІ 
І ВІЛЕЙЦЫ... 

МІС БЕЛАРУСЬ. 
МАРЫ 
І ПЛАНЫ. 
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ХА РАСТ ВО КАЛЯ РОД НАЙ ХА ТЫХА РАСТ ВО КАЛЯ РОД НАЙ ХА ТЫ

Пра цаў ні ца шкло за во да «Нё ман», які зна хо дзіц ца ў па сёл ку Бя-

ро заў ка Лід ска га ра ё на, Ва лян ці на ДЗЯ ПІ НА за хап ля ец ца квет ка мі, 

фан та зі руе са ста ры мі по бы та вы мі рэ ча мі, якія вый шлі з мо ды 

аль бо ака за лі ся без па трэ бы, ства рае з іх ад мыс ло выя кам па зі-

цыі. На пад вор ку сва іх баць коў у вёс цы Ку піск пад На ва груд кам 

Ва лян ці на ства ры ла хоць і прос ты, але на дзі ва ўтуль ны квет ка вы 

ку то чак з чы гун коў, на які за гля да ец ца кож ны вяс ко вец.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аўтара.

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар  

ДА ПА МО ГА — 
ПА ЗА ЯЎ НЫМ ПРЫН ЦЫ ПЕ

Мінп ра цы — аб па рад ку зва ро ту 
па са цы яль ную гра шо вую пад трым ку

Ня даў на на сай це Мінп ра цы прай шла 

ан лайн-кан фе рэн цыя на тэ му «Дзяр жаў ная 

ад рас ная са цы яль ная да па мо га». У ёй пры ня лі 

ўдзел на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 

аба ро ны Аляк сандр РУ МАК, на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня і са цы яль най да па мо гі 

Ма рыя ГАР БА ЦЭ ВІЧ і на чаль нік ад дзе ла 

ар га ні за цыі са цы яль най да па мо гі і па 

спра вах ве тэ ра наў га лоў на га ўпраў лен ня 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня і са цы яль най 

да па мо гі Га лі на ЛА ЗА РЭН КА.

Сён ня мы пуб лі ку ем са мыя ці ка выя 

пы тан ні аб па рад ку зва ро ту па 

дзяр жаў ную ад рас ную са цы яль ную да па мо гу (ДАСД) і ўмо вах яе ака зан ня.

Сям'я мо жа звяр нуц ца па дзі ця чае хар ча ван не 
толь кі па мес цы рэ гіст ра цыі

— Якім да ку мен там мож на па цвер дзіць да хо ды, атры ма ныя ад прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці, для пры зна чэн ня што ме сяч най са цы яль най да па мо гі?

Га лі на Ла за рэн ка:

— Да хо ды ад ажыц цяў лен ня прад пры маль ніц кай дзей нас ці ўклю ча юц ца ў ся рэд не ду-

ша вы да ход сям'і (гра ма дзя ні на) на пад ста ве звес так, што прад стаў ля юц ца 

ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам са ма стой на, і за ве ра ных яго под пі сам. СТАР. 7


