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• МНС вы да ла да звол на 

за груз ку па лi ва на пер шым 

энер га бло ку Бе лА ЭС, яна 

пач нец ца 7 жнiў ня.

• Пры ём за явак для 

ўдзе лу ў на цад бо ры на дзi-

ця чае «Еў ра ба чан не-2020» 

за вяр ша ец ца 15 жнiў ня.

• Пад Грод на ад кры лi 

до пле раў скi ме тэа ра ла гiч-

ны ра дыё ла ка тар.

• Кi на фес ты валь «Лiс-

та пад» прой дзе 6–13 лiс-

та па да.

• У Бе ла ру сi за вяр шы лi 

па пя рэд нiя вы пра ба ван нi 

до след на га ўзо ру ба я вой 

ма шы ны ЗРК «Аса».

• Мiж на род ная фе дэ-

ра цыя ба раць бы ад мя нi ла 

ра шэн не аб па чат ку спа-

бор нiц тваў з ве рас ня.

КОРАТКА

Раман ГАЛОЎЧАНКА, 

прэм’ер-міністр:

«Урад цяпер думае 
над тым, як стымуляваць 
рост удзелу грамадзян 
у добраахвотных 
накапляльных праграмах. 
Каб людзі больш актыўна 
адкладвалі сабе на пенсію. 
Гэтая сістэма ў любым 
выпадку будзе развівацца, 
будзем працаваць 
над стымулюючымі 
мерамі, каб умовы былі 
прывабнымі. Мы ідзем 
па такім жа шляху , 
як і іншыя краіны».

ЦЫТАТА ДНЯ

ТАЯМНІЦЫ 
СТАРОГА ПАРКУ 

РЭКАНСТРУКЦЫЯ 
ПА-КАРАЛЕЎСКУ

Як у фiль мах пра кас мiч ныя 

па да рож жы, вi цеб скiх га за вi-

коў ця пер да пус кае на ра бо ту 

ме ды цын ская iн тэ ле кту аль-

ная сiс тэ ма, а на вед валь нi каў 

кра мы кан суль туе вы ява спе-

цы я лiс та.

Ге не раль ны ды рэк тар УП «Вi цеб-

скабл газ», за слу жа ны энер ге тык 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь Пётр Шэр шань 

i яго ка ман да ўме юць здзiў ляць. Гэ-

та ўжо тра ды цыя. Iх прад пры ем ства 

не со рам на па ка заць на ват пра су-

ну тым спец ам у сфе ры вiр ту аль ных 

тэх на ло гiй, за мож ным лю дзям, у 

якiх нi бы та ўсё ёсць. А ся рэд не ста-

тыс тыч ны ту рыст, на пэў на, бу дзе 

ад ра зу ж у шо ку...

За адзiн дзень вi цеб скiя га за вi кi 

пра дэ ман стра ва лi не каль кi на вi нак.

На па чат ку на сы ча на га па дзея мi 

дня яны ад кры лi сваю тэ ле ра дыё-

сту дыю. Для кан суль та цыi пе рад 

тым за пра ша лi ра бот нi каў дзяр-

жаў най тэ ле ра дыё кам па нii. Ця пер 

у «га за вай ТРК» ства ра юць раз на-

стай ны вi дэа ма тэ ры ял. У пры ват-

нас цi, у iн фар ма цый на-ана лi тыч най 

пра гра ме «Дак лад на» ад каз ва юць 

на ак ту аль ныя пы тан нi гра ма дзян, 

да юць не аб ход ныя кан суль та цыi, 

да па ма га юць са ры ен та вац ца ў 

вы ба ры га за вы ка рыс таль на га аб-

ста ля ван ня. За пi сы мож на ўба чыць 

як на фiр мен ным сай це, так i на 

ад ным з дзяр жаў ных 

тэ ле вi зiй ных ка на лаў. 

На свае во чыНа свае во чы

РО БА ТЫ... ГА РАД СКIЯ I СЕЛЬ СКIЯ
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Аб гэ тым за явiў Прэ зi дэнт на на ра дзе па за бес пя чэн нi 

бяс пе кi вы бар чай кам па нii. На су стрэ чу, якая ад бы ла ся 

ўчо ра ў Па ла цы Не за леж нас цi, бы лi за про ша ны кi раў-

нi кi Саў мi на, па лат пар ла мен та, сi ла вых ве дам стваў, 

Вяр хоў на га су да i Ад мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та.

33 «АСIЛ КI» ЁСЦЬ, 
А ХТО ДЗЯДЗЬ КА ЧАР НА МОР?

Каб зняць раз мо вы пра «33 асiл каў» (так Прэ зi дэнт, услед 

за ме дыя, на зваў за тры ма ных прад стаў нi коў пры ват най ва-

ен най кам па нii «Ваг нер»), кi раў нiк дзяр жа вы даў да ру чэн не 

за пра сiць у Бе ла русь ге не раль ных пра ку ро раў Укра i ны i Ра сii. 

«Усе ж за кла по ча ныя гэ тай праб ле май, сур' ёз ная праб ле ма. 

Па кла дзi це ўтра iх (ге не раль ныя пра ку ро ры трох кра iн. — 

«Зв.») пе рад са бой мiж на род ныя да мо вы i па гад нен нi, якiя ў 

нас з Ра сiй скай Фе дэ ра цы яй i Укра i най, што мы пад пi са лi ў 

шмат ба ко вым пла не (мы ж аба вяз кi ўзя лi на ся бе 

i ў гэ тай сi ту а цыi так са ма), на шы за ко ны. 

«Усiм, хто бу дзе га ла са ваць, 
мы па вiн ны даць маг чы масць 

зра бiць гэ та спа кой на»
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Бяс плат ная пад гон ка адзен ня, знiж кi да 70 
% на ма дэ лi мi ну лых га доў. Но выя тка нi ны i 
ўбо ры. Па вы шэн не ца ны на школь ныя ўбо ры 
ай чын най вы твор час цi не больш як на 10 %. 
Усё гэ та i не толь кi ча кае бе ла ру саў, якiя 
рых ту юц ца да но ва га на ву чаль на га го да. Што 
сё ле та апра нуць на лi ней кi вуч нi, у коль кi гэ та 
абы дзец ца баць кам i як не спус цiць ся мей ны 
бюд жэт на школь ных ба за рах, 
рас ка за лi спе цы я лiс ты.

Рых ту ем ся да шко лыРых ту ем ся да шко лы

ЗАМШ, СТРА ЗЫ, КА РУН КI ЗАМШ, СТРА ЗЫ, КА РУН КI 
I КАНТ РАС НЫЯ ГУ ЗI КII КАНТ РАС НЫЯ ГУ ЗI КI

Што пра па ну юць вуч ням Што пра па ну юць вуч ням 
бе ла рус кiя вы твор цы адзен нябе ла рус кiя вы твор цы адзен ня
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