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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

ві цэ-прэм' ер:

«У нас ство ра на 
ад па вед ная гру па, якая 
па він на з улі кам бя гу чай 
сі ту а цыі па ка ра на ві ру се 
ад пра ца ваць не аб ход ныя 
ме та да ла гіч ныя 
рэ ка мен да цыі для 
са на тор на-ку рорт ных 
уста ноў і ту рыс тыч ных 
кам па ній, якія бу дуць 
зай мац ца як уяз ным, так 
і вы яз ным ту рыз мам. 
Гэ тыя пра па но вы на шай 
са ні тар най служ бай 
пад рых та ва ныя. Ра зам 
з тым лі бе ра лі за цыя 
па ды хо даў, у тым лі ку 
па са ма іза ля цыі, не 
па він на па гор шыць 
сі ту а цыю з за хвор ван нем 
на ка ра на ві рус. Усё гэ та 
кі ру ец ца, пад кант ро лем, 
тут не па він на быць ні я кіх 
асця рог, што мы неш та 
ра бі лі ці ро бім не так».
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• Ад бы ла ся тэ ле фон-

ная раз мо ва Аляк санд ра

Лу ка шэн кі з Сі Цзінь пі нам.

• Урад пра пра цоў вае па-

вы шэн не пра цоў ных пен сій 

па ўзрос це.

• Аме ры кан ская наф-

та па ча ла па сту паць на 

«Наф тан».

• Пры ём ная кам па нія 

ва ўста но вах пра фе сій на-

тэх ніч най аду ка цыі стар туе 

15 чэр ве ня.

• Урад Бе ла ру сі пра па-

на ваў РФ зняць аб ме жа-

ван ні на тур па езд кі.

• Адзі нае ў Япо ніі дзі ця ня 

бар хан на га ка та па ка жуць 

пуб лі цы ў заа пар ку На су.

• Бе ла русь атры ма ла 

ад ПРА АН мед вы ра бы на 

су му $10 тыс.

КОРАТКА

ЧАМУ 
ТОНУЦЬ 
НАШЫ 
ДЗЕЦІ?

КУПЛЯЙ 
У ІНТЭРНЭТ-
КРАМАХ І… 
НЕ ГУБЛЯЙ

5

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай
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У Бе ла ру сі скон чыў ся пер шы, тэс та вы этап ства рэн ня сет кі элект ра за пра ва чных 

стан цый, ка лі за ра дзіць элект ра ма біль мож на бы ло бяс плат на. З лі пе ня «Бе ла рус-

наф та» ўво дзіць та ры фы на за рад ку на ЭЗС Malanka. У кам па ніі пад крэс лі ва юць, 

што ца на элект ра энер гіі бу дзе са мая ніз кая ў па раў на нні з су се дзя мі і ін шы мі 

еў ра пей скі мі кра і на мі. Яна скла дзе ка ля 30-40 ка пе ек за 1 кВтг, і за ле жаць кан-

чат ко вая ца на бу дзе ад хут ка сці за рад кі: «за пра віц ца» на су пер хут кай стан цыі 

вый дзе кры ху да ра жэй. Але ў лю бым вы пад ку гэ та бу дзе амаль у два 

ра зы тан ней, чым вы ка рыс тоў ваць бен зін.

Тэх на ло гііТэх на ло гіі Элект ра па лі ва для ма шы ны
У на шай кра і не яно ў два ра зы тан ней шае, чым бен зін. 

А та ры фы на за рад ку элект ра ма бі ляў бу дуць са мыя ніз кія ў Еў ро пе
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У два ры з со ней кам
У Грод не пе да го гі да-

дат ко вай аду ка цыі ар-

га ні зу юць на ка ні ку лах 

за баў ляль ныя і гуль ня-

выя пра гра мы ў два рах 

жы лых да моў. Не каль кі 

ра зоў на ты дзень пе-

да го гі цэнт раў твор-

час ці дзя цей і мо ла дзі 

«Спектр» і «Пра мень» 

бу дуць пры яз джаць у 

два ры ў спаль ных ра ё-

нах го ра да і пра во дзіць 

май стар-кла сы, гуль ні 

і за баў ляль ныя пра гра-

мы для дзя цей роз на га 

ўзрос ту. Стар та вай ла-

ка цы яй ак цыі стаў двор 

на ву лі цы Це раш ко вай. 

Дзе цям пра па на ва лі за-

ба вы на лю бы густ: ру-

хо мыя і ак тыў ныя гуль-

ні, тан цы, кан струк та-

ры, ба та ліі ў шах ма ты і 

шаш кі, май стар-кла сы 

па ру ка дзел лі і ма ля-

ван ні.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер ка ваў учо ра з мі ніст рам 
ахо вы зда роўя Ула дзі мі рам Ка ра ні кам пы тан ні га тоў нас ці ай чын-
най сіс тэ мы ахо вы зда роўя да маг чы май дру гой хва лі эпі дэ міі 
но ва га ка ра на ві ру са.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ця пер у све це шмат раз моў пра маг чы масць 

дру гой хва лі пан дэ міі.

«Так, па куль не зу сім гэ та яс на, зра зу ме ла, але ка лі дру гая хва ля, 

то наш шлях — аб са лют на той шлях, якім па він ны бы лі іс ці ўсе дзяр жа-

вы», — упэў не ны Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Маг чы масць дру гой хва лі аб мяр коў ва ец ца ця пер на ўсіх уз роў нях, 

ад зна чыў жур на ліс там мі ністр па вы ні ках су стрэ чы з лі да рам кра і ны. 
У пры ват нас ці, Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя лі чыць, што яна 
не па збеж ная.

«Пы тан не толь кі ў тым, на коль кі яна бу дзе цяж кая і на коль кі за кра-

не нар маль ную жыц ця дзей насць гра мад ства», — ска заў 

Ула дзі мір Ка ра нік.

«Наш шлях — аб са лют на той, 
якім па він ны бы лі іс ці ўсе дзяр жа вы»

Трэ ба спа дзя вац ца, што дру гой хва лі COVІD-19 
не бу дзе, але рых та вац ца да яе не аб ход на


	12cher-1_optim

