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СВАТАЎСТВО 
АРЫСТАКРАТА

СТРАТЭГІЯ 
ВЯСКОЎЦАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ

Ана толь КА ЛІ НІН, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«За раз ажыц цяў ля ец ца 
пад рых тоў ка нар ма тыў най 
ба зы і ар га ні за цый на-тэх-
ніч ных ме ра пры ем стваў 
для пра вя дзен ня 
цеп ла вой ма дэр ні за цыі 
экс плу а ту е ма га жы ло га 
фон ду. Рых ту ем пра ект 
ука за, які пра ду гледж вае 
ства рэн не ўмоў для та го, 
каб улас нік ква тэ ры быў 
за ці каў ле ны ўкла даць на ват 
аса біс тыя срод кі ў цеп ла вую 
ма дэр ні за цыю. Акра мя та го, 
мяр ку ец ца за дзей ні чаць 
фон ды іна ва цый на га раз віц ця 
рэ гі ё наў, срод кі мяс цо вых 
бюд жэ таў, пра ду гле джа ных 
на ка пі таль ны ра монт. 
Ду маю, што не паз ней лі пе ня 
кі раў нік дзяр жа вы раз гле дзіць 
і пад пі ша гэ ты ўказ».
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• Бе ла русь пры цяг не грант 

фон ду E5P у 2 млн еў ра на 

бу даў ніц тва па лі го на цвёр-

дых ад хо даў для Пу ха віц ка-

га і Чэр вень ска га ра ё наў.

• Во зе ра На рач увай шло 

ў топ-3 ку рор таў СНД, па-

пу ляр ных ся род ра сій скіх 

ту рыс таў гэ тым ле там, па-

вод ле рэй тын гу агенц тва 

«ТурС тат». 

• Ла ба ра то рыя сну для 

комп лекс на га ля чэн ня па-

цы ен таў з ЛОР-па та ло гі яй 

ад кры ла ся ў РНПЦ ота ры-

на ла рын га ло гіі. У ла ба ра-

то рыі бу дзе пра во дзіц ца як 

ды яг нос ты ка, так і пад бор 

су час най кан сер ва тыў най 

тэ ра піі з ад на ча со вым кант-

ро лем яе эфек тыў нас ці.

• Ба лет «Ты та нік» па ста-

вяць у Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным ака дэ міч ным му-

зыч ным тэ ат ры, прэм' е ра 

ад бу дзец ца 12, 13 і 22 лі-

пе ня.

КОРАТКА

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 

аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

На стаў нік Ста хаў скай шко лы Сто лін ска га ра ё на 
Аляк сей СЕ МЯ НЯ КА час та на вед вае пры пяц кую пой му, 
якую на зы ва юць Па лонь, — у лет не-вя сен ні час ва ўро-

чы шчы вы во дзіц ца вя лі кая коль касць дзі кіх пту шак. На 
гэ тым здым ку Аляк сей на зі рае за па во дзі на мі лас та вак-
бе ра га ву шак.
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Ма ла дзМа ла дз   еч на-2018еч на-2018

Тра ды цыі 
ня змен ныя!..
Най леп шыя бе ла рус кія паэ ты і пес ні — 

на на цы я наль ным фес ты ва лі
Ужо сён ня ў Ма ла дзеч не 

рас па чы на ец ца ХVІІІ На цы я наль ны 

фес ты валь бе ла рус кай пес ні і паэ зіі 

«Ма ла дзеч на-2018». За час іс на ван ня 

фэс ту прой дзе на шмат, за ім за ма ца ва ны 

ста тус са праўд на га бе ла рус ка га брэн да. 

Каб па ба чыць дзей ствы на роз ных 

фес ты валь ных пля цоў ках, збі ра юц ца 

не толь кі са мі ма ла дзе чан цы, жы ха ры 

на шай кра і ны, але і гос ці з за меж жа. 

Бо на ша на цы я наль нае не мо жа 

не ра да ваць — яно ад мет нае і пры ваб нае!.. 

Пра сак рэ ты фес ты валь на га жыц ця 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» рас пы та ла ды рэк та ра Па ла ца куль ту ры 

горада Ма ла дзеч на, асноў на га ар га ні за та ра фес ты ва лю 

Свят ла ну СА РО КУ. Мы па раз маў ля лі пра тра ды цыі і на він кі, 

пра роз ныя пля цоў кі, на якіх у свой час пра хо дзіў фес ты валь, 

а так са ма пра тое, ці бу дзе сё ле та падчас 
фес ты ва лю традыцыйны дождж?.. СТАР. 7

Лас таў чын бе рагЛас таў чын бе раг

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

«АД КРЫ ТА, 
ПРАЗ РЫС ТА 

І ДОБ РА ЗЫЧ ЛІ ВА...»
Умо вы для са ма рэа лі за цыі бу дуць ство ра ны 

кож наму абі ту ры ен ту
Больш як 160 ра бот ні каў Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 

бу дуць за дзей ні ча ны ва ўсіх эта пах пры ём най кам па ніі: 

ад пра вя дзен ня ЦТ, унут ры ўні вер сі тэц кіх іс пы таў да па да чы 

да ку мен таў і за лі чэн ня. На пя рэ дад ні стар ту цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня ў сце нах КДК ад бы ло ся па ся джэн не 

Дзяр жаў най ка мі сіі па кант ро лі за хо дам пад рых тоў кі 

і пра вя дзен ня ўступ ных іс пы таў у вы шэй шых 

і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву чаль ных уста но вах. Яе асноў най 

за да чай з'яў ля ец ца ства рэн не для ўсіх абі ту ры ен таў роў ных 

маг чы мас цяў пры па ступ лен ні ў вы шэй шыя і ся рэд нія 

спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы.

— У на шай кра і не ство ра на і эфек тыў на рэа лі зу ец ца цэ лас ная сіс тэ ма 

ар га ні за цыі ўступ най кам па ніі і кант ро лю за пра вя дзен нем ус туп ных іс-

пы таў, — пад крэс ліў стар шы ня КДК Ле а нід АН ФІ МАЎ. — Ра зам з вы ка-

нан нем за дач па пра ду хі лен ні па ру шэн няў пад час ус туп ных вы пра ба ван-

няў чле на мі дзярж ка мі сіі бу дуць аб' ек тыў на і апе ра тыў на 

раз гле джа ны ўсе зва ро ты абі ту ры ен таў і іх баць коў. СТАР. 3


