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ШТО СТАЛА 
З БЕЛЫМІ 
РОСАМІ?

НІЧЫЙНЫХ 
ДАМОЎ 
НЕ БУДЗЕ?

ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

• «Бел наф та хім» пра-

цяг не стры ма ную па лі ты-

ку па зме не цэн на аў та-

ма біль нае па лі ва.

• Тыд ні Гер ма ніі бу дуць 

пра хо дзіць у адзі нац ца ці 

га ра дах Бе ла ру сі з 23 ве-

рас ня да 18 каст рыч ні ка.

• У Бе ла ру сі на зі ра ец-

ца дру гі пік ак тыў нас ці 

кля шчоў.

• Пра цяг ласць цёп ла га 

пе ры я ду з су май тэм пе ра-

тур па вет ра вы шэй за нуль 

да 2041—2060 га доў у ся-

рэд нім па вя лі чыц ца ў Бе ла-

ру сі на 35 дзён і бу дзе ва-

гац ца ад 280 да 310 дзён.

КОРАТКА

Юрый СЯНЬ КО, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та:

«Асноў ная за да ча 
прад стаў ні коў мыт ных 
ор га наў кра і ны ў пла не 
пад рых тоў кі да ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў — за бяс пе чыць бяс пе ку 
пры пе ра ся чэн ні мя жы 
спар тоў ца мі, ба лель шчы ка мі, 
гас ця мі і, без умоў на, свое ча со ва 
афор міць та ва ры, якія імі 
пе ра мя шча юц ца. Не за бы ва ем 
і аб кам форт ным зна хо джан ні 
гра ма дзян у пунк тах про пус ку. 
Ста ноў чы во пыт ра бо ты ў 
нас ужо ма ец ца: га вор ка ідзе 
аб пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, 
які на ша кра і на пры ма ла 
ў 2014 го дзе, а так са ма 
чэм пі я на ту све ту па фут бо ле 
сё ле та ў Ра сіі. Пад рых тоў ка 
пунк таў про пус ку ў са мым 
раз га ры: ар га ні зоў ва юц ца 
асоб ныя ка на лы для 
спро шча на га пе ра ся чэн ня 
мя жы, аб наў ля юц ца ма тэ-
ры яль на-тэх ніч ныя срод кі, 
не аб ход ныя для за бес пя чэн ня 
бяс пе кі ў пе ры яд гуль няў, 
ад пра цоў ва юц ца тэх на ло гіі 
спро шча на га ўво зу та ва раў, 
пры зна ча ных для ар га ні за цыі і 
пра вя дзен ня спа бор ніц тваў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Аду ка цыя для жыц цяАду ка цыя для жыц ця  

ПА ЧУЦ ЦЁ ГУ МА РУ, 
АД КРЫ ТАСЦЬ 
І ПРА ФЕ СІ Я НА ЛІЗМ

Для сіс тэ мы да дат ко вай аду ка цыі ўлас ці вы ад кла дзе ны ў ча се эфект. Па куль 

яна іс нуе, яе ні хто быц цам бы не за ўва жае, але як толь кі яна знік не, гэ та ста-

не ві даць усім і ад ра зу. Да дат ко вая аду ка цыі не прос та да па ма гае знай сці 

ся бе — яна мае ма гут ны вы ха ваў чы па тэн цы ял, па пу ля ры зуе ся род дзя цей і 

пад лет каў су час ныя пра фе сіі, раз ві вае іх твор чыя і ін тэ ле кту аль ныя здоль-

нас ці, за сце ра гае ад не га тыў на га ўздзе ян ня ву лі цы, ад пад лет ка вай агрэ-

сіў нас ці і дэ струк тыў ных па во-

дзін. Во пыт, праб ле мы і перс-

пек ты вы ўста ноў да дат ко вай 

аду ка цыі ака за лі ся ў цэнт ры 

ўва гі між на род най на ву ко ва-

прак тыч най кан фе рэн цыі, якая 

прай шла на ба зе На цы я наль-

на га цэнт ра мас тац кай твор-

час ці дзя цей і мо ла дзі. Сва і мі 

на пра цоў ка мі з бе ла рус кі мі 

ка ле га мі па дзя лі лі ся пе да го гі 

з Укра і ны, Ра сіі і 

Кыр гыз ста на. СТАР. 4

Кад ры вы ра ша юць усёКад ры вы ра ша юць усё  

РА БО ТА, ЗАР ПЛА ТА, 
ЖЫЛ ЛЁ

Тры склад ні кі, што да па ма га юць за ма ца ваць 
ма ла дых спе цы я ліс таў у Лю ба ні

Гэ ты мі дня мі ў Лю ба ні ўра чыс та ад кры лі но вы жы лы 

дом для ўра чоў цэнт раль най ра ён най баль ні цы — 

агуль най пло шчай 345 квад рат ных мет раў. У до ме 

пяць ква тэр: трох па ка ё вая, па дзве двух па ка ёў-

кі і ад на па ка ёў кі ад па вед на. Па куль на бу дын ку 

зна чыц ца ліч ба 12. Але хут ка з'я віц ца таб ліч ка 

з наз вай «ву лі ца Рэс пуб лі кан ская».

— У бу даў ніц тва і доб ра ўпа рад ка ван не ўкла дзе на

500 ты сяч руб лёў. Дом з жа ле за бе тон ных кан струк цый 

з уцяп лен нем, поў най апра цоў кай. Усе ква тэ ры аб ста-

ля ва ны га за вым кат лом з аў та ма ты кай, — па каз вае 

прад стаў нік суб пад рад чы ка — ды рэк тар дач чы на га 

ўні тар на га прад пры ем ства «ПМК-201» УП «Мінск аб л-

сель буд» Мі ка лай ЛУ ЧЫ НО ВІЧ.

Тэ ры то рыя ва кол збу да ван ня цал кам улад ка ва ная: 

ас фальт, тра ту ар ныя да рож кі, без бар' ер нае ася род дзе, 

ста ян ка для аў та транс пар ту, дзі ця чая пля цоў ка з гуль ня-

вы мі ат рак цы ё на мі, кан тэй нер ная пля цоў ка 

з раз дзель ным збо рам смец ця. СТАР. 3

Якіх пе да го гаў  
хо чуць 

ба чыць дзе ці 
ў аб' яд нан нях 
па ін та рэ сах?

Сё ле та ку ку ру за па спе ла на два тыд ні ра ней, чым звы чай на, і ў 

Го мель скай воб лас ці, дзе гэ та куль ту ра рас це най лепш, у дзе сяць 

ра зоў па вя лі чы лі тэм пы яе ўбор кі на зер не ў па раў на нні з ана ла гіч-

ным пе ры я дам мі ну ла га го да. Згод на з да ру чэн нем кі раў ні ка кра і ны, 

убор ка ку ку ру зы на сі лас, зя лё ны корм і зер не па він на быць за вер-

ша на да 1 ліс та па да. У КСУП «Ура джай нае» Ло еў ска га ра ё на трэ ба 

ўбраць ку ку ру зу на пло шчы 315 га. Ся род тых, хто шчы руе сён ня на 

па лях прад пры ем ства, — кам бай нер Дзміт рый ГАН ЧА РЭН КА.

ЧАС ЦА РЫ ЦЫ ПА ЛЁЎЧАС ЦА РЫ ЦЫ ПА ЛЁЎ
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