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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!

• Вы стаў ка «Бла жэн ная 
Ва лян ці на, ду хоў ная за-
ступ ні ца зям лі мін скай» 
ад кры ла ся ўчо ра ў мас-
тац кай га ле рэі «Уні вер сі-
тэт куль ту ры».

• Фес ты валь «Кра і на ма ро-
зі ва» вы ра шыў за ах во ціць 
усіх, хто ў паў ся дзён ным 
жыц ці раз маў ляе на бе ла-
рус кай мо ве. Мін ча нам пра-
па ноў ва юць з 19 па 21 чэр-
ве ня рас ка заць пра свай го 
бе ла рус ка моў на га сяб ра і 
вы ка заць яму «рэ спект» на 
сай це бе лы по люс.бел. За 
гэ та сяб ра зро бяць га на ро-
вым гос цем фес ты ва лю і 
цэ лы дзень бу дуць час та-
ваць ма ро жа ным.

• У Ня сві жы ва ен ныя по-
шу ка ві кі знай шлі астан кі 
650 ах вяр рас стрэ лу ча соў 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

• Пад Сло ні мам ві да воч ца 
і су пра цоў ні кі ДАІ Юрый 
Хіль ма но віч і Аляк сандр 
Яра шэ віч вы ра та ва лі хлоп-
чы ка, які ўпаў у во зе ра.

• Са ма лёт Aіr Chіnа эк-
стран на пры зям ліў ся ў 
На цы я наль ным аэ ра пор-
це, да па мо гу МНС Бе ла ру сі 
не за прош ва лі. Aіrbus A330 
ля цеў з Бар се ло ны ў Шан-
хай, пры чы на вы му ша най 
па сад кі не на зы ва ла ся.

КОРАТКА

ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сандр СА БО ДЗІН, 

ды рэк тар 

ААА «Аль па ры Еў ра зія»:

«Рост крэ дыт на га парт фе ля 
фі зіч ных асоб ад бы ва ец ца 
на фо не мак ра эка на міч най 
ста бі лі за цыі, за па во лен ня 
ін фля цыі, рос ту ВУП. 
Ды і дзя ку ю чы дзе ян ням 
Нац бан ка ў най блі жэй шы час 
уз ру шэн няў на фі нан са вым 
рын ку, якія маг лі б пры вес ці 
да па гар шэн ня сі ту а цыі 
з крэ ды та ван нем фі зіч ных 
асоб, не прад ба чыц ца. Ня ма 
ры зы кі рэз кай дэ валь ва цыі, 
рос ту цэн або агуль на-
эка на міч на га кры зі су, 
які мог бы пры вес ці да 
рэз ка га па дзен ня за роб каў 
і за ня тас ці і ўсклад няў бы 
для па зы чаль ні каў вяр тан не 
крэ ды таў».

ЯК ПРАВІЛЬНА 
АБСЛУЖЫЦЬ 
ЧАЛАВЕКА 
З ІНВАЛІДНАСЦЮ

КАМУ І ЧАМУ 
БАЛІЦЬ 
ГАЛАВА?
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Варта перайманняВарта пераймання  

У ВЫЙ ГРЫ ШЫ АПЫ НУ ЛІ СЯ ЎСЕ
У Пін ску біз нес мен мя няе пры пы нач ныя на ве сы на но выя

Та кая са цы яль ная рэ кла ма агенц тва 

«Аран жа вы дэль фін» звяр ну ла на ся-

бе ўва гу гра мад скас ці і бы ла ста ноў ча 

ацэ не на куль тур най су поль нас цю. Змест 

на гляд най агі та цыі час ад ча су мя ня ец-

ца, але спра ва па тры я тыч на га вы ха ван-

ня пра цяг ва ец ца. За раз на пры пын ку 

«Пло шча Кі ра ва» мож на пра чы таць пра 

му зей Бе ла рус ка га Па лес ся, што раз ме-

шча ны ў бу дын ку ве ліч на га езу іц ка га ка -

ле гі у ма, экс па зі цыі яко га спаў ня ец ца 

90 га доў. Ну і роз най рэ клам-

най ін фар ма цыі там поў на. СТАР. 5

Па мя та е це, як зу сім ня даў на, у Год куль ту ры, 

Пінск вы зна чыў ся сва і мі па тры я тыч ны мі 

пры пын ка мі? Та ды, зда ец ца, толь кі ля ні вы 

не на пі саў пра ці ка вую су мес ную ак цыю 

пры ват на га прад пры ем ства і мяс цо ва га 

ад дзе ла ідэа ло гіі, ка лі аг ра мад ныя парт рэ ты 

кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры ўпры го жы лі 

аў то бус ныя пры пын кі ста лі цы Па лес ся. 

І са праў ды, вель мі хо ра ша гля дзе лі ся пла ка ты 

з вы ява мі Мак сі ма Баг да но ві ча, Іва на Ша мя кі на, 

Кан дра та Кра пі вы. На ін шым пры пын ку з'я ві лі ся 

парт рэ ты Ала і зы Па шке віч і ка ра ле вы Бо ны 

з бія гра фіч ны мі звест ка мі пра на зва ных асоб.

Учо ра ў Мін ску ад бы ло ся па ся джэн-

не Вы шэй ша га дзяр жаў на га са ве-

та Са юз най дзяр жа вы, у якім узя лі 

ўдзел прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі — 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ула дзі мір 

Пу цін. З ра сій ска га бо ку ў ста лі цу 

Бе ла ру сі так са ма пры бы лі прэм' ер-

мі ністр Ра сій скай Фе дэ ра цыі Дзміт-

рый Мядз ве дзеў, кі раў ні кі па лат 

пар ла мен та Ва лян ці на Мац ві ен ка і 

Вя ча слаў Ва ло дзін.

Вы со кія ча кан ні
На па чат ку, пе рад па ся джэн нем Вы-

шэй ша га дзяр жаў на га са ве та Са юз най 

дзяр жа вы, кі раў ні кі дзяр жаў правялі пе-

ра га во ры ў вуз кім скла дзе.

«Мы га то выя да пра вя дзен ня па ся-

джэн ня Вы шэй ша га дзярж са ве та, пра-

пра ца ва ны па ра дак дня, пы тан ні ўзгод-

не ны, пра па ну ец ца тры асноў ныя пы-

тан ні аб мер ка ваць. Усе ас тат нія пы тан ні 

ў нас у поў най га тоў нас ці, пра па ну ец ца 

без аб мер ка ван ня пры няць», — ад зна-

чыў у па чат ку пе ра га во раў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Тры пы тан ні на ступ ныя: аб Пра гра ме 

ўзгод не ных дзе ян няў у га лі не знеш няй 

па лі ты кі дзяр жаў — удзель ніц Да га во-

ра аб ства рэн ні Са юз най дзяр жа вы на 

2018—2019 га ды, аб вы ка нан ні пры яры-

тэт ных на прам каў і пер ша чар го вых за-

дач да лей ша га раз віц ця Са юз най дзяр-

жа вы на ся рэд не тэр мі но вую перс пек ты ву 

(2014—2017 га ды) і да лей шым раз віц ці 

Са юз най дзяр жа вы на 2018—2022 га ды. 

Апош няе пы тан не да ты чы ла ся хо ду вы-

ка нан ня ра шэн няў ВДС Са юз най дзяр-

жа вы.

Кі раў нік бе ла рус кай краіны па ві таў ра-

сій скіх ка лег у ста лі цы Бе ла ру сі. «Ду маю, 

што гэ тая су стрэ ча бу дзе плён най і мы 

зды мем усе пы тан ні, якія, маг чы ма, не 

бы лі вы ра ша ны на па ся джэн ні са юз на га 

Саў мі на», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін па дзя-

ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку за тое, што 

той узяў на ся бе кло пат ар га ні за ваць су-

стрэ чу ў Мін ску. «Я ве даю, што вель мі 

шмат пы тан няў са праў ды пра пра ца ва на 

перш за ўсё на ўзроў ні ўра даў, ве дам-

стваў. Ка ле гі пра су ну лі ся ў знач най сту-

пе ні ў вы ра шэн ні пы тан няў, якія да гэ та га 

ча су яшчэ за ста ва лі ся ня вы ра ша ны мі. 

Ка лі неш та за ста ло ся, то мо жам аб мер-

ка ваць», — да даў Ула дзі мір 

Пу цін.

Ка лі ў Са юз най 
дзяр жа ве ўзні ка юць 
ней кія пы тан ні, 
іх трэ ба вы ра шаць 
не ад клад ва ю чы

ПА-БРАТЭРСКУПА-БРАТЭРСКУ

СТАР. 2
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