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• Бе ла рус кія ВНУ па вя-

ліч ва юць коль касць бюд-

жэт ных мес цаў на мед-

с пе цы яль нас ці.

• Стра ха выя кам па ніі 

бу дуць аплач ваць ра монт 

аў то пас ля ДТЗ без улі ку 

зно су не ка то рых дэ та ляў.

• У Мін скім ра ё не кан-

фіс ка ва лі больш за 1750 л 

кант ра факт на га ма шын-

на га алею.

• У Брэс це на буль ва ры 

Кас ма на ўтаў на ўчаст ку ад 

ву лі цы Пуш кін скай да ву лі-

цы Ар джа ні кі дзэ, а так са ма 

на пу цеп ра во дзе па ву лі цы 

Мас коў скай (Коб рын скім 

мос це) вы дзе ляць спе цы-

яль ныя па ло сы для ру ху 

гра мад ска га транс пар ту.

• Но вы се зон Вя лі ка га 

тэ ат ра Бе ла ру сі ад крые 

прэм' е ра опе ры «Князь 

Ігар».

• Най буй ней шая смет ні-

ца ў Ін дыі ў 2020 го дзе ста-

не вы шэй за Тадж-Ма хал.

КОРАТКА

130 ты сяч
бі ле таў пра да дзе на на 
сён ня на ІІ Еў ра пей скія 
гуль ні. З агуль най коль кас ці 
ба лель шчы каў, якія 
ма юць на мер на ве даць 
спа бор ніц твы, гос ці з-за 
мя жы скла да юць 10—15 %. 
Най больш ак тыў ныя 
па куп ні кі — ра сі я не, але, 
як ад зна ча юць у ды рэк цыі 
Гуль няў, ча ка юц ца гос ці 
з Бліз ка га Ус хо ду, Азіі, 
Паў ноч най Аме ры кі, 
Аф ры кі і Аў стра ліі. Ку піць 
бі ле ты на ІІ Еў ра пей скія 
гуль ні мож на на сай це 
mіnsk2019.tіcketpro.by, у 
сет цы парт нёр скіх кас 
бі лет на га апе ра та ра на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі і ў 
больш чым 300 пунк тах 
про да жу па ўсёй кра і не — 
ва ўсіх аб лас ных га ра дах і 
буй ных ра ён ных цэнт рах. 
Ды рэк цыя так са ма 
пад рых та ва ла спе цы яль ны 
ві дэа ро лік, у якім 
пад ра бяз на рас каз ва ец ца, 
як стаць ула даль ні кам 
бі ле таў на роз ныя 
спа бор ніц твы — па куп нік 
па тра ціць мі ні мум ча су.
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
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Фес ты валь ны Ві цебск за пра шае!Фес ты валь ны Ві цебск за пра шае!

НА ВІН КІ 
«БА ЗАР НА ГА» 

ЛЕ ТА
Да па чат ку XXVІІІ Між на род на га фес ты ва лю мас тац тваў «Сла-

вян скі ба зар у Ві цеб ску» за ста ло ся ка ля ме ся ца. Пер шыя 

ме ра пры ем ствы прой дуць 8 лі пе ня, афі цый нае ад крыц цё — 

11 лі пе ня. Ар га ні за та ры што год ста ра юц ца пры дум ваць но выя 

ці ка він кі. І час та бы вае, што но вае — гэ та доб ра за бы тае ста-

рое. Але ка лі гэ та ў но вым фар ма це з не стан дарт ным па ды хо-

 дам — ус пры ма ец ца вель мі доб ра.

«Ба зар» без меж
Сё ле та ў ды рэк цыі «ба за ру» но вы кі раў нік — 31-га до вы Глеб Ла піц кі, 

ча ла век твор чы, крэ а тыў ны, ам бі цый ны. У ар га ні за цый ных пы тан нях не 

па чат ко вец. Па аду ка цыі рэ жы сёр ма са вых свят. Ку ры ра ваў пра ект «7 та-

ям ніц Бе ла ру сі», «Но выя ім ёны Бе ла ру сі», між на род ны фо рум «Тэмп»...

Ка лі «Звяз дзе», пер шай з рэ дак цый га зет, да ваў ле тась ін тэр в'ю, 

па абя цаў, што на фэс це ў 2019 го дзе бу дуць сюр пры зы для ся мей на га 

пра гля ду. І яны ўжо ёсць па-за «ба за рам». На бі рае аба ро ты но вы

твор чы пра ект «Ві цеб скі квАР Тал» —- бяс плат ныя ву ліч ныя кан цэр ты. 

Яны пра вод зяц ца ка ля кан цэрт най за лы «Ві цебск», ка лі даждж лі вае 

на двор'е, гле да чоў бяс плат на за пра ша юць пад дах гэ та га 

па ла ца.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ПЫ ЛА СОС 
ДЛЯ ПАД' ЕЗ ДА

У За вод скім ра ё не ста лі цы ка му наль ні кі 
пра вод зяць экс пе ры мент па чыс ці ні

Мыць і пад мя таць пад' ез ды з 

да па мо гай пы ла со саў у жыл лё-

ва-экс плу а та цый ным участ ку 

№ 4 За вод ска га ра ё на г. Мін-

ска па ча лі з 1 са ка ві ка. Пер шыя 

па вер хі жы лых да моў на тэ-

ры то рыі, якая аб слу гоў ва ец ца 

ЖЭУ, за мя та юць што дня, а раз 

на ме сяц пы ла со сяць і мы юць 

увесь пад' езд. Та кі па ды ход 

зра біў мес цы агуль на га ка ры-

стан ня чыс цей шы мі, зар пла та 

ра бо чых у спе цы яль на сфар-

мі ра ва ных для гэ та га бры га дах 

уз рас ла на 40 %, а кошт гэ тай 

па слу гі для жы ха роў за стаў ся 

ў ме жах гра ніч на да пу шчаль-

на га та ры фу на яе ў 65 ка пе ек, 

кан ста ту юць спе цы-

я ліс ты га лі ны.

Так, вы не па мы лі лі ся: кі роў ца Ан тон ШМУКС ТА пад кі дае ў та кой вя ліз най коль кас ці са праў ды ра мон кі! У сель гас прад пры емст ве «Саў гас «Вя лі кае 
Ма жэй ка ва» Шчу чын ска га ра ё на, якое спе цы я лі зу ец ца на вы рошч ван ні ле ка вых траў, сё ле та пла ну юць са браць ка ля 300 тон бе лых кве так.
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