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• Больш за 30 % рас хо-

даў бюд жэ ту на эка но мі-

ку Бе ла ру сі ў сту дзе ні — 

чэр ве ні 2018 го да пай шло 

на пад трым ку сель скай 

гас па дар кі.

• Кар па ра цый ны фільм 

пра Бе лАЗ «Гон ка кан ты-

нен таў» вый шаў у фі нал 

між на род на га фес ты ва лю-

кон кур су кар па ра цый ных і 

да ку мен таль ных тэ ле ві зій-

ных філь маў у Ка нах. Яго 

зня ла но ва сі бір ская кам-

па нія LBL-Productіon да 

70-год дзя Бе лА За.

• Ту раў скі ма лоч ны кам-

бі нат вы пус ціў у аба ра чэн-

не ва лют ныя аб лі га цыі, 

тэр мін зва ро ту якіх скла-

дае пяць га доў. На мі нал ад-

ной каш тоў най па пе ры — 

$ 1 тыс. Па аб лі га цы ях бу-

дзе на ліч вац ца да ход у 

6,5 % га да вых.

• У Бе ла ру сі кож нае трэ-

цяе дзі ця пе ра во зіц ца з па-

ру шэн нем пра ві лаў.

КОРАТКА

ЛЕТА, 
НАСЫЧАНАЕ… 
ПРАЦАЙ

СТРАСЦЬ 
НА КОНЧЫКУ
КІЯ

Ле а нід АН ФІ МАЎ, 

стар шы ня Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га кант ро лю:

«Знач ным да сяг нен нем 
ра бо ты сё ле та за пер шае 
паў год дзе я б на зваў, 
як ні па ра дак саль на, 
іс тот нае зні жэн не 
коль кас ці пра ве рач ных 
ме ра пры ем стваў. 
Іх пра ве дзе на ў тры ра зы 
менш, чым у сту дзе ні — 
чэр ве ні мі ну ла га го да, 
коль касць ска ра ці ла ся 
з 620 да 230. Ня гле дзя чы 
на гэ та, мы ўнес лі 
вя лі кі ўклад у па паў нен не 
бюд жэ ту кра і ны. 
У пры ват нас ці, 
на ма ган ня мі КДК у 
дзяр жаў ную каз ну бы ло 
вер ну та амаль 108,9 млн 
руб лёў, па пя рэ джа ны 
не аб грун та ва ныя 
вы пла ты дзярж срод каў на 
су му 158,1 міль ё на руб лёў».

ЦЫТАТА ДНЯ

«УЛЁТ НЫЯ» КА НІ КУ ЛЫ
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Са цы яль ны пра ектСа цы яль ны пра ект  

НА ХВА ЛЯХ 
ЗДА РОЎЯ

У Ві цеб скай воб лас ці дзі ця чы рэ абі лі та цый ны цэнтр «Вет разь» 
удас ка наль ва юць да між на род на га ўзроў ню

Сён ня, ка лі ў азда раў лен ча-рэ абі лі та цый ным цэнт ры 

«Вет разь» ад па чы вае тры сот ні дзя цей і пад лет каў, 

скла да на ўя віць, што ўся го не каль кі га доў та му ён быў 

не над та за па тра ба ва ны. За поў не ныя жы лыя кар пу сы, 

доб ра ўпа рад ка ва ная ўтуль ная тэ ры то рыя, а га лоў нае — 

эфек тыў ныя рэ абі лі та цый ныя пра гра мы для дзя цей

з хра ніч ны мі хва ро ба мі і асаб лі вас ця мі раз віц ця... 

Як «Вет разь» атры маў но вае жыц цё, ча му на лет ні 

ад па чы нак сю ды што год едуць ра сій скія дзе ці з пры ват ных 

школ і які вы нік пры но сіць комп лекс ная рэ абі лі та цыя — 

ад ка зы на гэ тыя пы тан ні ка рэс пан дэнт «Звяз ды» атры ма ла, 

па бы ваў шы ў Па стаў скім ра ё не.

Скар бы род най зям ліСкар бы род най зям лі  

«Но вая ста рон ка 
 бы та во га жыц ця ста лі цы»
Ар хе о ла гі ад шу ка лі ўні каль ны на бор 

ме та ліч ных рэ чаў
Ня даў на ста ліч ны мі 

ар хе о ла га мі бы лі зроб ле ны 

ўні каль ныя зна ход кі. 

Іх уда ло ся ад шу каць 

на ву лі цы Вы зва лен ня 

ў Мін ску, дзе не ўза ба ве 

пла ну ец ца бу да ваць но выя, 

у тым лі ку ад мі ніст ра цый ныя, 

бу дын кі для пра ва слаў най 

царк вы. Зной дзе ныя рэ чы 

тым больш ад мет ныя, што 

гэ та не адзін ка выя ці ка він кі, 

а цэ лы комп лекс — роз на га 

па ме ру пад ко вы, ся ке ры, 

ка вал кі ке ра мі кі. Пра тое, 

што і як уда ло ся ад шу каць, 

ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

рас ка заў на ву ко вы 

су пра цоў нік Ін сты ту та 

гіс то рыі Бе ла ру сі Сяр гей ДЗЯР НО ВІЧ, які не па срэд на 

па ба чыў гэ тыя рэ чы.

«Вы клі кае ці ка васць коль касць»
«Тэрыторыя на ву лі цы Вы зва лен ня пры ля гае да гіс та рыч на га цэнт ра 

Мін ска, адпаведна, па тра буе ар хеа ла гіч на га су пра ва джэн ня, — кажа 

суразмоўнік. — З гэ тай пры чы ны ар хе о ла гі Ін сты ту та гіс-

то рыі апы ну лі ся на аб' ек це. СТАР. 13 СТАР. 4СТАР. 4

У жы хар кі Ча чэр ска Та ма ры ЛЕ ДЗЯ НЁ ВАЙ пя цё ра ўну каў. На ле та 

яны імк нуц ца пры ехаць да жыц ця ра дас най і гас цін най ба бу лі ў го рад 

над Со жам. Вось і мін скі ўнук Ма кар ЛЕ ДЗЯ НЁЎ, яко му споў ні ла ся 

ча ты ры з па ло вай га ды, так са ма лет ні мі дзянь ка мі ста но віц ца ча чэр-

цам, ве дае ў го ра дзе шмат ці ка вых мяс цін, на прык лад пло шчу, дзе 

«пры пар ка ва ны» са мы са праўд ны са ма лёт — ста ры ТУ-124.


