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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся 
з намі – 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ

ЛІЧ БА ДНЯ
Больш як 
3 ты ся чы 
да ру чэн няў

кі раў ні ка дзяр жа вы 
зна хо дзіц ца на кант ро лі 
Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та. Аб гэ тым 
па вы ні ках дак ла да 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
па ве да мі ла кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі На тал ля 
Ка ча на ва. Па вод ле яе 
слоў, ма юц ца на ўва зе 
да ру чэн ні Прэ зі дэн та, 
якія бы лі ім па стаў ле ны 
пры пра вя дзен ні роз ных 
ме ра пры ем стваў, у тым 
лі ку рэс пуб лі кан ска га 
ўзроў ню, на вед ван ні 
рэ гі ё наў. У лі ку 
да ру чэн няў — пы тан ні, 
якія да ты чац ца 
на сель ніц тва, раз віц ця 
рэ гі ё наў, вы пла ты 
за ра бот най пла ты, 
цэ на вай па лі ты кі, 
за ня тас ці. На тал ля 
Ка ча на ва ўдак лад ні ла, што 
пры клад на 81 пра цэнт 
усіх да ру чэн няў, якія 
зна хо дзяц ца на кант ро лі, 
вы ка на ны. Ёсць шэ раг 
да ру чэн няў, тэр мі ны 
для рэа лі за цыі якіх 
яшчэ не на дыш лі. І ёсць 
ня вы ка на ныя да ру чэн ні, за 
што бу дзе стро гі па ды ход.
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Паштальёна 
заменіць 
дрон?

Паслухаць салаўя, 
пакатацца 
на ровары

Дэпрэсія —
хвароба
жаночая

Доў га ча ка ныя ка ні ку лы 

не за га ра мі, і што год 

усё боль шая коль касць 

баць коў пра па нуе сва ім 

дзе цям тра ды цый ны 

ад па чы нак у ла ге ры. Гэ та 

ле та абя цае не стаць 

вы клю чэн нем.

— Больш за трэць усіх дзя цей 

школь на га ўзрос ту ў апош нія 

га ды пра хо дзяць азда раў лен не 

пад час лет няй кам па ніі. На ша 

кра і на, да рэ чы, ад на з ня мно-

гіх на пост са вец кай пра сто ры 

за ха ва ла і па спя хо ва раз ві вае 

дзі ця чае азда раў лен не і ад па чы-

нак, — на га да ла кан суль тант 

га лоў на га ўпраў лен ня вы ха-

ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най 

па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК.

Сё ле та на гэ тыя мэ ты з бюд-

жэ ту вы дат ка ва на 43 міль ё ны 

руб лёў. Пры чым боль шая част-

ка — 41 міль ён — пой дзе на тое, 
каб пу цёў кі зра біць тан ней шы мі. 
Част кай срод каў — ка ля паў та-
ра міль ё на — ска рыс та юц ца для 
на быц ця пу цё вак для льгот ных 
ка тэ го рый дзя цей. І паў міль ё на 
руб лёў вы дат ку юць на да па мо-
гу ста цы я нар ным ла ге рам у ад-

наў лен ні ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зы.

Та кія срод кі да зво ляць ар га ні за-

ваць ад па чы нак і азда раў лен не для 

377 ты сяч дзя цей. З іх 220 ты сяч 

ад пра вяц ца ў ла ге ры з дзён ным 

пра бы ван нем, 157 ты сяч — з круг-

ла су тач ным. Так са ма ле там пла-

ну ец ца азда ра віць 13 ты сяч дзя-

цей-сі рот і 4,5 ты ся чы 

дзя цей-ін ва лі даў. СТАР. 7
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Лет ні ад па чы накЛет ні ад па чы нак  

Ла ге ры на вод зяць апош ні лоск
Ся рэд ні кошт пу цёў кі сё ле та — 430 руб лёў

Як вы ду ма е це, ці шмат 
страў мож на пры га та ваць 
з бу ра коў? Ну боршч 
ці ха лад нік, ну се ля дзец 
пад шу бай ці бу рач кі 
з час на ком... Усё? 
Як жа вы па мы ля е це ся. 
За гі най це паль цы...

Ка на пэ з крэ мам з фе ты і грэц-

ка га арэ ха з бу рач най ік рой, дэ ка-

ры ра ва нае мік ра зе ля ні най. За кус ка 

з ка зі на га сы ру з бу рач ным ге лем і 

ма ры на ва ны мі бу ра ка мі са сла ба са-

лё най сём гай, кед ра вы мі арэш ка мі з 

ёгурт на-гар чыч ным со у сам. Бу ра кі, 

фар шы ра ва ныя ры сам, ра зы нка мі, 

арэ хам і ава ка да ў гра на та вым со у се, 

дэ ка ры ра ва ныя кар ме лі за ва ны мі цы-

бу лін ка мі і за ла тым пыл ком. Лус тач кі 

кар ме лі за ва ных бу ра коў з кне ля мі з 

мяк ка га тва рож на га сы ру і кед ра вы-

мі арэш ка мі, па кры тыя жэ лі ра ва най 

мар коў най ву ал лю з лёг кім бу рач ным 

му сам. Ма ры на ва ны бу рак з пад вэн-

джа ным ка зі ным сы рам, со у сам з 

ба зі лі ку і «зям лёй» з ба ра дзін ска га 

хле ба, дэ ка ры ра ва ны мік ра зе ля ні-

най і ядо мы мі квет ка мі. Хо піць? Вы 

не ўра жа ны? Ну, та ды вось яшчэ па ру 

страў... «Уліт ка» са сві ні ны ў гар чыч-

на-мя до вай гла зу ры з буль бя на-мят-

ным пю рэ і жу ра ві на вым со у сам са 

спі раль ка мі з морк вы, цу кі ні і чып сай. 

Ру лет са сві ной ка рэй кі з кос тач кай, 

фар шы ра ва най яб лы ка мі з гар ні рам 

з яб лыч на га і буль бя но га 

пю рэ на со у се ра мэс ка. 

Клуб «За ла тыя ру кі»Клуб «За ла тыя ру кі»  

МАЙ СТАР СПРА ВЫ НЕ БА ІЦ ЦА!
Чым здзі ві лі і ўра зі лі ўдзель ні кі Чым здзі ві лі і ўра зі лі ўдзель ні кі 
WorldSkіlls Belarus 2018?WorldSkіlls Belarus 2018?
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