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• Борт пра вад ні кі «Бел-
авія» су стра ка юць гас цей і 
ўдзель ні каў ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў у фор ме спар тыў-
на га сты лю.

• МАЗ па ста віў Мін ску 
і рэ гі ё нам да Еў ра пей скіх 
гуль няў 375 аў то бу саў з 
кан ды цы я не ра мі.

• У Бе ла ру сі 36,8 % уве-
дзе на га ў сту дзе ні—маі 
жыл ля па бу да ва на для тых, 
хто мае па трэ бу.

• У сту дзе ні—кра са ві ку 
су ад но сі ны ся рэд няй пен-
сіі па ўзрос це і ся рэд няй 
зар пла ты скла лі 38,3 %.

КОРАТКА

Алег ТО КУН, на чаль нік 

упраў лен ня па лі ты кі 

за ня тас ці Міністэрства 

пра цы і са цы яль най 

аба ро ны:

«Ад на з най вя лік шых 
праб лем рын ку пра цы — 
не толь кі ў Бе ла ру сі, 
але і ва ўсім све це, — 
у тым, што по пыт 
не сяб руе з пра па но вай. 
Да гэ та га ча су, 
ня гле дзя чы на тое 
што коль касць тых, 
хто на ву ча ец ца па 
спе цы яль нас цях 
«эка но мі ка» і 
«юрыс пру дэн цыя», 
змян ша ец ца, усё роў на 
лю дзі хо чуць пра ца ваць 
юрыс та мі, эка на міс та мі, 
бух гал та ра мі, гэ тыя 
пра фе сіі ся род 
су іс каль ні каў у то пе. 
І з'я віў ся но вы трэнд — 
вель мі вы со кі по пыт 
на пра фе сіі ніз кай 
ква лі фі ка цыі, якія 
на огул не па тра бу юць 
пад рых тоў кі: вартаўнікі, 
вах цё ры, ахоў ні кі і гэ так 
да лей. Пры чым яны 
не заў сё ды ніз ка аплат ныя».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЯК СТАЦЬ 
МЕНШ 
АГРЭСІЎНЫМІ?

КАВА… 
ЯК СВАЯ 
СПРАВА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

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

Апе ра тыў насць з кам фор тамАпе ра тыў насць з кам фор там

УСЯ НЕАБХОДНАЯ 
ІНФАРМАЦЫЯ

Што ўяў ляе з ся бе га лоў ны прэс-цэнтр 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

На Еў ра пей скія гуль ні ў Мін ску акрэ ды та ва ла ся больш за 1 ты-

ся чу жур на ліс таў: ка ля 400 бе ла рус кіх і больш за 600 прад стаў-

ні коў за меж ных ме дыя. З 21 да 30 чэр ве ня га лоў ным мес цам 

іх ра бо ты ста не прэс-цэнтр алім пій ска га ста ды ё на 

«Ды на ма».

З КА РА ЛЯ 
ЎСІХ 

МУ ЗЕ ЯЎ
Ар хеа ла гіч ны комп лекс «Бя рэс це» 

ста не пер шай пля цоў кай свят ка ван ня ты ся ча год дзя

Ар хеа ла гіч ны му зей «Бя рэс це» і на ва коль ная тэ ры то рыя пе ра-

жы ва юць вя лі кае аб наў лен не. Ёсць мер ка ван не, што ме на ві та 

ад сюль пач нец ца шы ро кае свят ка ван не ты ся ча га до ва га юбі лею 

го ра да. І гэ та цал кам зра зу ме ла. У Брэс це ня ма ні чо га ста рэй-

ша га за квар тал жы лых і гас па дар чых па бу доў ХІ ІІ ста год дзя. 

Ад сюль пі шац ца гіс то рыя го ра да, ад сюль і ўша ноў-

ваць свой ста лы век аб лас но му цэнт ру.
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«Полымя міру» – сімвал ІІ Еўрапейскіх гульняў – 
працягвае сваё шэсце па сталіцы. Учора факел 
віталі ў Парку высокіх тэхналогій. Прымалі тут 
агонь нечакана, але сімвалічна для такога месца – 
з дапамогай робата-факеланосца. Эстафету 

ад разумнай машыны прыняў  дырэктар групы 
кампаній «Сінэзіс» – рэзідэнта ПВТ Аляксандр 
ШАТРОЎ (на фота). І гэта невыпадкова: кампанія, 
якую ён узначальвае, працавала над стварэннем 
ІТ-платформы для Гульняў.
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