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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!

• З 27 чэр ве ня стаў ка рэ-
фі нан са ван ня зні жа ец ца з 
10,5 % да 10 % га да вых, 
стаў кі па па ста ян на да ступ-
ных і двух ба ко вых апе ра-
цы ях пад трым кі лік від-
 нас ці — з 11,75 % да 11,5 % 
га да вых.

• У Бе ла ру сі пра па ну юць 
увес ці ме ха нізм рэ гіст ра-
цыі гра ніч ных ад пуск ных 
цэн вы твор цаў на асоб-
ныя гру пы ле каў.

• Больш за 40 но вых кам-
бай наў па поў няць сё ле та 
парк збож жа ўбо рач най 
тэх ні кі Брэсц кай воб лас ці.

• Фут боль ны фрыс тай-
лер з Но ва лу ком ля Аляк-
сандр Вась кін пры маў 
удзел у ад крыц ці чэм пі я-
 на ту све ту па фут бо ле 
ў Ра сіі.

• Больш за 100 бе гу ноў 
пры муць удзел 23 чэр ве ня 
ў пер шым паў ма ра фо не на 
Аў гус тоў скім ка на ле.

• Ма не ты ча соў Рым скай 
ім пе рыі і Ві зан тыі знай-
шлі ў тай ні ку «Мер се дэ-
са» гро дзен скія мыт ні кі.

КОРАТКА

Амаль 7 ты сяч
балельшчыкаў па ста не 
на ўча раш ні дзень 
пе ра сек лі мя жу Бе ла ру сі 
пад час ЧС-2018 у Ра сіі. 
А дак лад ней — 6,8 ты ся чы, 
з якіх ка ля 6,4 ты ся чы 
на ўезд і 425 — на вы езд. 
Ся род балельшчыкаў 
больш за ўсё па ля каў, 
ар ген цін цаў і гра ма дзян 
Пе ру — 2,1 ты ся чы, 
527 і 333 ча ла ве кі 
ад па вед на. Уся го ў 
кра і ну за еха лі ама та ры 
фут бо ла з 87 кра ін, 
у тым лі ку з Ка мор скіх 
аст ра воў у Ін дый скім 
акі я не, з аст раў ной 
дзяр жа вы Тры ні дад 
і Та ба га ў Ка рыб скім 
мо ры, з Гві неі-Бі сау, што 
на за ход нім уз бя рэж жы 
Аф ры кі.

Я ПА ДА РУ ТА БЕ СОН ЦА...Я ПА ДА РУ ТА БЕ СОН ЦА...

Не ру хо масць: тэн дэн цыіНе ру хо масць: тэн дэн цыі  

ДА ЧЫ І КА ТЭ ДЖЫ: 
КА ЛІ СКЛА ДА НА ПРА ДАЦЬ — 

ТО МОЖ НА ЗДАЦЬ
За га рад ных да моў на рын ку так за шмат, 
што іх не куп ля юць на ват па са бе кош це

Іс нуе мер ка ван не, 

што на ды ход лет ня га 

се зо на ак ты ві зуе 

па куп ні коў за га рад на га 

жыл ля, дзя ку ю чы ча му 

мож на раз ліч ваць на 

больш вы со кую ца ну 

про да жу. Але экс пер ты 

пры трым лі ва юц ца 

ін ша га мер ка ван ня — 

по пыт на да чы і да мы 

пры сут ні чае цэ лы год, 

а вось цэ ны з кож ным 

го дам па сту по ва 

зні жа юц ца. У да да так 

з'я ві ла ся яшчэ ад на 

тэн дэн цыя — пры хіль ні кі ба віць вы хад ныя за го ра дам 

усё час цей імк нуц ца аран да ваць ле ці шча, чым на бы ваць яго 

ва ўлас насць. СТАР. 4

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

У ІН ТА РЭ САХ 
АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ

Што ад бы ва ец ца з ра бо та мі 
ўдзель ні каў ЦТ

Коль кі б ні па пя рэдж ва лі абі ту ры ен таў пра 

ад каз насць за па ру шэн ні пра ві лаў пра вя дзен ня 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня, але тра ды цый на 

пас ля зда чы чар го вай дыс цып лі ны пры хо дзіць 

ін фар ма цыя пра тое, што з ЦТ зноў бы лі вы да ле ны 

не каль кі ча ла век.

Не стаў вы клю чэн нем і гэ ты год: так, з эк за ме ну па бе ла-

рус кай мо ве вы да лі лі два іх, ад іс пы ту па рус кай мо ве бы лі 

ад хі ле ны пя цё ра, тра іх ад пра ві лі за дзве ры з тэс та па гра ма-

да знаў стве і двое па зба ві лі ся маг чы мас ці ўдзель ні чаць да лей у 

пры ём най кам па ніі на ЦТ па ма тэ ма ты цы. Га лоў ныя пры чы ны — 

спро бы ска рыс тац ца шпар гал ка мі і пра нос у эк за ме на цый-

 ныя аў ды то рыі ма біль ных тэ ле фо наў. Да хо дзіць і да аб сур ду — 

так, ад на з абі ту ры ен так вы ра шы ла зра біць у эк за ме на цый най 

аў ды то рыі... сэл фі, каб, па яе сло вах, «раз ра дзіць аб ста ноў ку». 

На ступ ствы не пры му сі лі ся бе доў га ча каць. Эк за ме на та ры 

гу мар не аца ні лі, і для дзяў чы ны пры ём ная кам па нія скон чы-

ла ся. Па ру шаль ні кі не мо гуць пе ра здаць прад мет 

у рэ зер во вы дзень. СТАР. 2
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ЛІЧБА ДНЯ

Сён ня са мы доў гі дзень у го дзе — дзень лет ня га сон ца ста ян ня. Мі кі та ФРА ЛОЎ і Яна АН ГУР — сё лет нія на ва груд скія 

вы пуск ні кі, яны на зі ра юць за ход сон ца з Зам ка вай га ры ста ра жыт на га го ра да.
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ГОД МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ — ЛІК МНОЖ НЫ
У Бе ла ру сі 2018—2020 га ды прой дуць пад зна кам 

Го да ма лой ра дзі мы. Ад па вед ны Указ № 247 пад пі саў 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да ку мент пры ня ты ў мэ тах сты му ля ван ня са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё наў, фар мі ра ван ня ак тыў най 

гра ма дзян скай па зі цыі ў на сель ніц тва, за ха ван ня гіс то-

ры ка-куль тур най і ду хоў най спад чы ны. Са ве ту Мі ніст раў 

да ру ча на су мес на з абл вы кан ка ма мі і Мін скім гар вы кан-

ка мам рас пра ца ваць і за цвер дзіць рэс пуб лі кан скую пра-

гра му ме ра пры ем стваў па гэ тай тэ ма ты цы да 2020 го да, 

а так са ма за бяс пе чыць ка ар ды на цыю дзей нас ці дзяр жаў-

ных ор га наў і ін шых ар га ні за цый па вы ка нан ні на зва най 

пра гра мы. 


