
КОРАТКА

Ха ке iс ты збор най Бе ла-
ру сi ў за ключ ным мат чы 
чэм пi я на ту све ту ў гру пе 
В абы гра лi са пер нi каў з 
Фран цыi з лi кам 3:0 i за-
ха ва лi пра пiс ку ў топ-ды-
вi зi ё не.

Ні я кіх аб ме жа ван няў для 
бяс плат на га Wі-Fі ў Бе ла ру сі 
ня ма, за явіў пер шы на мес-
нік мі ніст ра су вя зі і ін фар-
ма ты за цыі Дзміт рый Шад ко 
на пер шым на цы я наль ным 
фо ру ме па кі ра ван ні ін тэр-
нэ там.

Дзяр жаў та інс пек цыя пра-
вя дзе спе цы яль нае комп-
лекс нае ме ра пры ем ства 
«Ува га — дзе ці!» з 25 мая па 
5 чэр ве ня.

Конкурс ся род школ па 
збо ры дру гас най сы ра ві ны 
«Пла не та без ад хо даў» аб'-
яў ле ны ў Бе ла ру сі.

У Лон да не прай шло ўру-
чэн не Між на род най Бу ке-
раў скай прэ міі 2016 го да. 
Уз на га ро ду атры ма ла пісь-
мен ні ца з Паўд нё вай Ка рэі 
Хан Канг за ра ман «Ве ге та-
ры ян ка», а так са ма пе ра-
клад чы ца гэ тай кні гі на анг-
лій скую мо ву Дэ ба ра Сміт.
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

16 ты сяч
да ме наў «.бел» 
за рэ гiст ра ва на 
ў на цы я наль ным 
iн тэр нэт-сег мен це. 
Коль касць за рэ гiст ра ва ных 
тут iм ёнаў па ста ян на 
рас це. «У кра i не ство ра ны 
да стат ко выя ўмо вы, 
каб бе ла рус кi iн тэр нэт 
не толь кi функ цы я на ваў, 
але i паў на вар тас на 
раз вi ваў ся. Без iн тэр нэ ту 
не маг чы ма ўя вiць 
са бе су час ны бiз нес, 
рас паў сюдж ван не 
iн фар ма цыi, зно сi ны, 
куль ту ру, за ба вы», — 
ска заў Сяр гей Пра ко паў, 
прад стаў нiк Апе ра тыў на-
ана лi тыч на га цэнт ра 
пры Прэ зi дэн це Бе ла ру сi. 
Па вод ле яго слоў, 
па чы на ю чы з 2013 го да 
Бе ла русь ня змен на 
зай мае лi дзi ру ю чыя 
па зi цыi ся род еў ра пей скiх 
дзяр жаў па тэм пах рос ту 
на цы я наль най да мен най 
зо ны. У 2016 го дзе 
Бе ла русь пе ра адо ле ла 
ад зна ку ў 120 тыс. 
да ме наў.

Еў ра ка мі сія пры зна ла не бяс пе ку 
лі бе ра лі за цыі ві за ва га рэ жы му з Тур цы яй

Тэ ра рыс ты атры ма юць больш маг чы мас цяў здзяйс няць на па-
ды на еў ра пей скія кра і ны ў вы пад ку пра да стаў лен ня гра ма дзя нам 
Тур цыі бяз ві за ва га рэ жы му. Пра гэ та га во рыц ца ў спра ва зда чы 
Еў ра пей скай ка мі сіі, вы трым кі з якой на дру ка ва ла The Telegraph. 
«Мож на ча каць, што, як толь кі ту рэц кія гра ма дзя не атры ма юць бяз-
ві за вы ўезд у ЕС, за меж ні кі пач нуць спра ба ваць атры маць ту рэц кія 
паш пар ты. Гэ тая маг чы масць мо жа пры цяг нуць не толь кі не ле галь ных міг ран таў, але і зла чын цаў і тэ-
ра рыс таў», — га во рыц ца ў да ку мен це. Акра мя та го, ту рэц кія зла чын ныя гру поў кі, якія спе цы я лі зу юц ца 
на транс пар ці роў цы і збы це нар ко ты каў, кант ра бан дзе зброі, секс-тра фі ку ра бынь і бе жан цаў у Еў ро пу, 
мо гуць па гра жаць кра і нам ЕС «пра мой тэ ры та ры яль най экс пан сі яй» — ка жуць аў та ры да ку мен та.

ЗША ўпер шы ню з 1974 го да рас кры лі су му доў гу пе рад 
Са удаў скай Ара ві яй

Мі ніс тэр ства фі нан саў ЗША ўпер шы ню за больш чым 40 га доў апуб лі ка ва ла звест кі аб су ме 
доў гу пе рад Са удаў скай Ара ві яй. Ра шэн не не рас кры ваць за па зы ча насць пе рад Эр-Ры я дам бы ло 
пры ня та ў 1974 го дзе пас ля та го, як араб скія кра і ны ўвя лі эм бар га на па стаў кі наф ты ў Злу ча ныя 
Шта ты. Па звест ках на са ка вік гэ та га го да, доўг ЗША пе рад Эр-Ры я дам склаў 116,8 міль яр да до-
ла раў. Са удаў ская Ара вія ўва хо дзіць у дзя сят ку асноў ных крэ ды то раў ЗША.

Фін лян дыя на зва ла ўмо ву ўступ лен ня ў НА ТО
Прэ зі дэнт Фін лян дыі Са улі Ній ніс тэ лі чыць, што пы тан не аб маг чы мым ус туп лен ні кра і ны ў НА ТО 

не аб ход на вы ра шаць на агуль на на цы я наль ным рэ фе рэн ду ме. «Для та го, каб у Фін лян дыі неш та 
змя ні ла ся ў пы тан ні [член ства ў НА ТО], па він на змя ніц ца гра-
мад ская дум ка. На маю дум ку, гэ та ня пра віль на, што ў на ро да 
ні чо га не трэ ба пы тац ца праз рэ фе рэн дум, бо на род не ра зу мее 
мно гіх рэ чаў і дае ня пра віль ныя ад ка зы. У нас быў рэ фе рэн дум 
па да лу чэн ні да Еў ра пей ска га са ю за. У ця пе раш няй сі ту а цыі я 
лі чу ўступ лен не ў НА ТО яшчэ больш важ най тэ май», — за явіў 
Ній ніс тэ. Па вод ле яго слоў, у кра і ны ха пае маг чы мас цяў для 
захавання сва ёй бяс пе кі.
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Не так даў но ў Го ме лі ад быў ся тра гі ка міч ны 
вы па дак. 1 мая на ад ным з ва да ёмаў у ме жах 
горада ад па чы ва ла кам па нія. Ра таў ні кам па-
сту пі ла па ве дам лен не аб тым, што адзін з яе 
ўдзель ні каў пра паў. На бе ра зе за ста лі ся да ку-
мен ты, воп рат ка, аса біс тыя рэ чы, клю чы ад ква-
тэ ры... Ме на ві та та му асо бу знік ла га ўста на ві лі 
вель мі хут ка. Пер шая ж дум ка, якая ўзнік ла ў 
спе цы я ліс таў, — па та нуў, не ба ра ка. Це ла шу ка-
лі не каль кі дзён, але так і не знай шлі.

І вось праз 12 дзён знік лы ча ла век знай-
шоў ся... до ма! Пас ля ака за ла ся, што ён пе ра-
браў спірт но га і ўрэш це пра чнуў ся ў пе ра лес ку 
по бач з ва да ёмам глы бо кай ноч чу. Па шу каў 
свае рэ чы, але без вы ні ко ва. І пай шоў да до му. 
Не каторы ча с пра вёў у су се да, а пас ля ней кім 
чы нам усё ж тра піў у сваю ква тэ ру. Так і пра вёў 
дэ ка ду ў «пад ве ша ным ста не» — па да ку мен тах 
та пель цам, а ў рэ аль нас ці жы вым...

ВО РАГ З «ГРА ДУ СА МІ»
— Звы чай на па та ну лых, якія пе рад за хо дам 

у ва ду ўжы ва лі спірт ное, 40-50% ад агуль най 
коль кас ці, — ка жа вя ду чы спе цы я ліст Та ва-
рыст ва ра та ван ня на во дах Алег БА РАЗ-
НА. — Сё ле та, на прык лад, з трох ча ла век, якія 
па та ну лі ў ад кры тых ва да ёмах пад час но ва га 
ку паль на га се зо на, двое бы лі ў не цвя ро зым 
ста не. У па чат ку кра са ві ка на ра цэ Друць на 
Ра га чоў шчы не за гі нуў 20-га до вы хло пец. Ра зам 
са сва і мі та ва ры ша мі ён ад па чы ваў на бе ра зе. 

Вы піў і пай шоў у ва ду. Ад плыў пят нац цаць мет-
раў ад бе ра га і сха ваў ся пад ва дой. Ка лі яго ўсё 
ж вы цяг ну лі на па верх ню, вяр нуць да жыц ця не 
здо ле лі. Ці вось у мі ну лым жа ме ся цы зда ры ла-
ся бя да ў вёс цы Са васць я на ві чы ў Ма гі лёў скім 
ра ё не. Тры мет ры лі та раль на пра плыў ад бе ра га 
і пай шоў на дно. А каб па та нуць, да стат ко ва 
зу сім не вя лі кай коль кас ці ва ды. Па ка заль ная ў 
гэ тым пла не гіс то рыя ад бы ла ся ле тась на ва да-
схо ві шчы Драз ды на ад ным з пля жаў. Хлоп цы, 
якія там за хо дзі лі ў ва ду, на сту пі лі на це ла. Глы-
бі ня бы ла зу сім не вя лі кая — 50 сан ты мет раў, 
гэ та пры клад на па ка ле на. Вы цяг ну лі муж чы ну 
на бе раг. Але ўра та ваць яго не 
ўда ло ся...

ВА ДА ЗБІ РАЕ 
АХ ВЯ РЫ

Ме тад ак тыў най ацэн кі ўсё больш за хоп лі вае бе ла рус кіх 
пе да го гаў. Яна ста но віц ца клю ча вой як на ўро ках, так 
і на эк за ме нах на па цвяр джэн не вы шэй шай ка тэ го рыі. 
У кон кур се «На стаў нік го да» па спя хо ва вы сту па юць 
тыя пе да го гі, якія ўжо асво і лі ме тад ак тыў най ацэн кі. 
А не ка то рым яна да па маг ла стаць і на стаў ні кам-ме та-
дыс там (гэ ту ка тэ го рыю ма юць у кра і не сён ня ўся го 
150 пе да го гаў).
Ёсць мер ка ван не, што школь ная аду ка цыя ў бу ду чы ні 
зве дае знач ныя зме ны: са шко лы знік нуць ад зна кі, зван-
кі, за ўва гі ў дзён ні ках і вы клі кі баць коў. А ў якас ці аль тэр-
на ты вы ацэнь ван ня за ста нец ца толь кі фік са цыя пра грэ су 
па спя хо вас ці вуч няў... Але па куль што на ша шко ла «тан-
цуе» ва кол ад знак, вы со кіх, ся рэд ніх і ніз кіх. Вось толь кі 
ці мо жа ніз кі бал ма ты ва ваць дзі ця да на ву чан ня? Што 
пра цуе больш эфек тыў на: ад зна ка ці вус ны ка мен та рый? 
Як пра віль на за да ваць пы тан ні вуч ням і фар му ля ваць 
за да чы на ўрок? Як зай мець у ка лек ты ве ад на дум цаў 
і знай сці агуль ную мо ву з баць ка мі? Усе гэ тыя пы тан ні 
аб мяр коў ва лі ся пад час пад агуль ня ю чай су стрэ чы вы-
пуск ні коў чац вёр та га дыс тан цый на га кур са 
«Стра тэ гія ак тыў най ацэн кі».

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

АК ТЫЎ НАЯ АЦЭН КА — 
НО ВАЯ МО ДА?

Ка лі па-ра ней ша му пра ца ваць ужо не маг чы ма...

Та ма ра МАЦ КЕ ВІЧ і Мі ка лай ЗА ПРУД СКІ: 
«Ідэі, за кла дзе ныя ў пад му рак ак тыў най 
ацэн кі, на ра дзі лі ся на бе ла рус кай зям лі». СТАР. 6

НА ЎСЕ РУ КІ МАЙ СТРЫ
Сіс тэ ма пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі кра і ны 

па ста ян на ап ты мі зу ец ца і ма дэр ні зу ец ца
Пра гэ та іш ла раз мо ва на су стрэ чы кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа-
вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з прэ зі дэн там між на род най не ка мер-
цый най аса цы я цыі WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl Сай ма нам Барт лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што Бе ла русь — адзі ная на 
пост са вец кай пра сто ры і, ма быць, ва Ус ход няй Еў ро пе кра і на, дзе 
праф тэх аду ка цыі на да ец ца столь кі ўва гі. «Сён ня бы лыя рэс пуб лі кі 
Са вец ка га Са ю за про сяць нас, каб мы да па маг лі ім пад рых та ваць 
кад ры па ра бо чых спе цы яль нас цях, па коль кі тая сіс тэ ма, якая бы ла 
ў іх у ча сы Са вец ка га Са ю за, ака за ла ся раз бу ра най», — кан ста та ваў 
кі раў нік дзяр жа вы.

У Бе ла ру сі ж сіс тэ му пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі за ха ва лі і ўдас-
ка на лі лі. Пра цэс яе ап ты мі за цыі, ма дэр ні за цыі пра цяг ва ец ца. «Гэ та 
на ту раль на, яна па він на раз ві вац ца і ап ты мі за вац ца, ма дэр ні за вац ца 
кож ны год, — ска заў Прэ зі дэнт. — Бе ла русь бу дзе ўзор на-па ка заль най 
кра і най у пла не раз віц ця пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі».

Важ нае зна чэн не ў кра і не на да ец ца ства рэн ню най ноў шай ма-
тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы ўста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі. Гэ та не аб ход ная ўмо ва для та го, каб ма ла дыя 
лю дзі маг лі атры маць са мую су час ную спе цы яль насць і пра ца ваць 
на са май су час най вы твор час ці.

Вя лі кая ўва га на да ец ца так са ма вы твор ча му на ву чан ню. «Мы 
ро бім усё для та го, каб ча ла век, які прый шоў для атры ман ня праф-
тэх аду ка цыі, мог з пер ша га дня зай мац ца сва ёй пра фе сі яй. Каб ён 
змог аца ніць свае маг чы мас ці, схіль нас ці да той ці ін шай ра бо ты і 
азна ё міц ца са сва ёй бу ду чай пра фе сі яй, зра біць вы сно ву, ці пра віль на 
ён ары ен та ва ны і ці тая гэ та пра ца, якой яму прый дзец ца зай мац ца, 
маг чы ма, усё жыц цё», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна ча ла ся ў час су стрэ чы, са вец кі па тэн цы ял пра фе сій на-тэх-
ніч най аду ка цыі ся бе вы чар паў, па ве дам ляе прэс-служ ба Прэ зі дэн та. 
Сён ня ў Бе ла ру сі імк нуц ца рых та ваць кад ры пад па трэб нас ці эка но мі кі. 
Для гэ та га, на прык лад, струк ту ра пад рых тоў кі ра бо чых і спе цы я ліс таў 
фар мі ру ец ца ад рас на з улі кам па трэб нас ці ар га ні за цый.

Пад час су стрэ чы прэ зі дэнт WоrldSkіlls Іntеrnаtіоnаl ад зна чыў, што 
бе ла рус кія на пра цоў кі ў сфе ры раз віц ця пра фе сій на-тэх ніч най аду-
ка цыі важ ныя не толь кі для кра ін СНД, але і для ўсёй су свет най 
су поль нас ці. 

Перс пек ты ваПерс пек ты ва  ��

ТРАНС ГРА НІЧ НЫ КА ЛІ ДОР 
СУ ЧАС НАЙ ІН ТЭ ГРА ЦЫІ

Як пра цуе кан цэп цыя Шаў ко ва га шля ху?
Пер шы цяг нік з бу даў ні чы мі 
ма тэ ры я ла мі з Кі тая для 
Кі тай ска-бе ла рус ка га ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лі кі ка мень» пры быў 
на ста ліч ную гру за вую та вар ную 
стан цыю Ка ля дзі чы. Та кім чы нам, 
рас пра ца ва ны спе цы я ліс та мі 
транс гра ніч ны транс парт ны ка лі дор 
па су час ным «Шоў ка вым шля ху» 
па чаў дзей ні чаць, па ве да міў 
на цы ры мо ніі пры быц ця цяг ні ка 
з Пад ня бес най у на шу кра і ну ды рэк тар 
«Чай на Мер чантс Груп», ге не раль ны 
прад стаў нік прад стаў ніц тва «Чай на 
Мер чантс Груп» у ра ё нах Цэнт раль най 
Азіі і Бал тыі Ху ЧЖЭН.
Па вод ле яго слоў, ма тэ ры я лы, 
якія пры бы лі ў Бе ла русь з Кі тая, 
пры зна ча ны для ўзвя дзен ня 
ка мер цый на га і ла гіс тыч на га цэнт раў 
кам па ніі «Чай на Мер чантс Груп» — 
рэ зі дэн та пар ка «Вя лі кі ка мень». 
У боль шас ці гэ та ме та ла кан струк цыі.

Спа дар Ху Чжэн па тлу ма чыў, што на бу-
даў ніц тва пер шай чар гі ад зна ча ных цэнт раў 
не аб ход на 9 ты сяч тон ме та ла кан струк цый. 
Экс пер ты кам па ніі вы ра шы лі ку піць у бе ла-
рус кіх вы твор цаў ка ля 5,5 ты ся чы тон та кіх 
кан струк цый, а так са ма пры вез ці з Кі тая пры-
клад на 3,5 ты ся чы тон па доб ных гру заў. Ужо 
ўчо ра пер шы экс пе ры мен таль ны цяг нік но ва га 
транс гра ніч на га ка лі до ра да ста віў у Бе ла русь 
41 кан тэй нер з 800 то на мі ме та ла кан струк цый. 
«Цяг нік ад пра віў ся з паў ноч най пра він цыі Кі тая 
Хэ бэй і пры быў у Мінск. Ён пра ехаў праз Кі тай, 
Ка зах стан, Ра сію і Бе ла русь. Гэ та ста ла са праў-
ды транс гра ніч най да стаў кай аб' ёміс тых гру заў 
на вя лі кія ад лег лас ці. Цяг нік ехаў 16 су так. Ка лі 
ажыц цяў ляць да стаў ку мо рам, то спат рэ біц ца як 
мі ні мум 45 су так», — рас тлу ма чыў Ху Чжэн. 

«Гэ та знач ная па дзея, — упэў не ны ды рэк тар 
кам па ніі, — бо ўпер шы ню гру зы, пры зна ча ныя 
для бу даў ніц тва ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі 
ка мень», на ўпрост пры бы лі ў Мінск з Кі тая». 
А яшчэ Ху Чжэн вы со ка аца ніў пра цу Бе ла-
рус кай чы гун кі і мыт ных служ баў 
Бе ла ру сі. 

ДЗЕ ЛЯ БАЛАНСУ 
Аб' ём дзярж пад трым кі прад пры ем стваў 

бу дзе зні жа ны
Гэ та вы ні кае з пра ек та ўка за «Аб ме рах па за бес пя чэн ні зба лан-
са ва нас ці бюд жэ ту», які раз гля даў ся на на ра дзе ў Прэ зі дэн та.

Ра ней ука зам кі раў ні ка дзяр жа вы №78, пры ня тым 23 лю та га бя-
гу ча га го да, ура ду бы ло да ру ча на пры няць вы чар паль ныя ме ры па 
ап ты мі за цыі і ска ра чэн ні вы дат каў бюд жэ ту ў бя гу чым го дзе ў мэ-
тах яго зба лан са ва нас ці. У лі ку гэ тых мер — па мян шэн не па ме раў 
дзярж пад трым кі ў вы гля дзе па крыц ця і кам пен са цыі пра цэн таў па 
бан каў скіх крэ ды тах, якія пра да стаў ля юц ца суб' ек там гас па да ран ня 
па дзяр жаў ных пра гра мах. Ад па вед ную стаў ку кам пен са цыі пра па-
ноў ва ла ся па мен шыць на 2 пра цэнт ныя пунк ты з адэ кват ным па ве-
лі чэн нем на груз кі па аб слу гоў ван ні крэ ды таў па зы чаль ні ка мі.

Прэ зі дэн там па вы ні ках на ра ды да ру ча на да пра ца ваць пра ект 
ука за з тым, каб на груз ка, звя за ная са зні жэн нем дзярж пад трым кі ў 
вы гля дзе па крыц ця (кам пен са цыі) пра цэн таў па крэ ды тах, кла ла ся 
не толь кі на крэ ды та атры маль ні каў — суб' ек таў рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі, але раў на мер на і на бан каў скі сек тар, па ве дам ляе прэс-
служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

У цэ лым пра ект ука за пад рых та ва ны з мэ тай ска ра чэн ня вы дат каў 
бюд жэ ту. Рэа лі за цыя ад па вед ных норм да зво ліць ска ра ціць вы дат кі 
рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту ў 2016 го дзе на Br400 млрд, а ў 2017 го дзе 
эка но мія скла дзе Br500 млрд.

Пры гэ тым, ня гле дзя чы на пла ну е мае ўдак лад нен не па каз чы каў 
бюд жэ ту і ап ты мі за цыю рас хо даў, усе са цы яль ныя аба вя за цель ствы 
дзяр жа ва пра цяг не вы кон ваць у поў ным аб' ёме.

Увага: прамая лінія!

УСЁ, 
ШТО ВЫ ХА ЦЕ ЛІ 

ДА ВЕ ДАЦ ЦА 
ПРА ПЕН СІІ

Ці па вя лі чыц ца пе рад пен сій ны 
тэр мін, у якім пра ца даў ца не мае 
пра ва не па доў жыць вам кант ракт? 
Як бу дуць пла ціць пен сію тым, хто 
пра ца ваў за мя жой? Ка лі бу дуць 
вы хо дзіць на пен сію ва ен ныя і мі лі-
цыя? Якая вы слу га га доў за раз бу-
дзе па трэб на дзярж слу жа чым? На 
гэ тыя і ін шыя пы тан ні вам ад ка жуць 
спе цы я ліс ты Мі ніс тэр ства пра цы і 
са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі — 
на чаль нік упраў лен ня ар га ні за цыі 
пен сій на га за бес пя чэн ня ДРО НА ВА 
Але на Ула дзі мі ра ўна і кан суль тант 
упраў лен ня пен сій на га за ка на даў-
ства СА МА ДУМ СКАЯ Аляк санд ра 
Ві таль еў на — пад час «пра мой лі-
ніі», якая ад бу дзец ца ў «Звяз дзе» 
19 мая з 11.00 да 12.00. Тэ ле фа нуй-
це: 8 (017) 287-18-71.

Па пя рэд нія пы тан ні 
можна задаць 18 мая 

па нумары 8 (017) 287-17-50 
або даслаць 

(з пазнакай «Прамая лінія») 
на электронны адрас 

info@zviazda.by 
або па пошце: 

220013 г. Мiнск, 
вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
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Сяр гей Сяр гей МА РОЗМА РОЗ пра цуе га лоў ным за ха валь ні кам Ту раў ска га му зея ўжо  пра цуе га лоў ным за ха валь ні кам Ту раў ска га му зея ўжо 
не адзін год. Гас цям ста ра жыт на га го ра да яму заў сё ды ёсць што па ка заць не адзін год. Гас цям ста ра жыт на га го ра да яму заў сё ды ёсць што па ка заць 
і пра што рас ка заць. Ад на з най пер шых ці ка ві нак Ту ра ва — рэшт кі Тра ец кай і пра што рас ка заць. Ад на з най пер шых ці ка ві нак Ту ра ва — рэшт кі Тра ец кай 
царк вы ХІ–ХІ ІІ ста год дзяў, якія, рас ка па ныя не каль кі га доў на зад ар хе о ла га мі, царк вы ХІ–ХІ ІІ ста год дзяў, якія, рас ка па ныя не каль кі га доў на зад ар хе о ла га мі, 
за хоў ва юц ца ў спе цы яль най скрып це на Зам ка вай га ры, по бач з пом ні кам за хоў ва юц ца ў спе цы яль най скрып це на Зам ка вай га ры, по бач з пом ні кам 
Кі ры лу Ту раў ска му. А ма кет царк вы ўсім, хто яго ба чыць, дае над зею, Кі ры лу Ту раў ска му. А ма кет царк вы ўсім, хто яго ба чыць, дае над зею, 
што ста ра жыт ны ве ліч ны храм па ўста не ка лісь ці ва ўсёй сва ёй кра се.што ста ра жыт ны ве ліч ны храм па ўста не ка лісь ці ва ўсёй сва ёй кра се.

З ГАД КІ І СПА ДЗЯ ВАН НІ З ГАД КІ І СПА ДЗЯ ВАН НІ 
ГРА ДА ТУ РА ВАГРА ДА ТУ РА ВА

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа стаць доб рым па да рун кам для ва шых род ных і бліз кіх, для ва шых сяб роў.

Пачалася падпіска на «Звязду» 
на III квартал і II паўгоддзе 2016 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай сувя зі; 

з да па мо гай аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; 
праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад піс ка» на сай це www.belpost.by; 

у кі ёс ках «Бел са юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — 
БУДЗЕ ЦІКАВА! 

ВI ЗIТ У IТА ЛIЮ I ВА ТЫ КАН
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка 20-21 мая на ве дае 
з вi зi там Iталь ян скую Рэс пуб лi ку i Дзяр жа ву Ва ты кан, па ве-
да мi лi ў прэс-служ бе кi раў нi ка дзяр жа вы.

Пра гра май вi зi ту за пла на ва ны пе ра мо вы з Прэ зi дэн там Iталь ян скай 
Рэс пуб лi кi Сер джыа Мат та рэл лай. На су стрэ чы пла ну ец ца раз гле дзець 
увесь спектр бе ла рус ка-iталь ян скiх ад но сiн з ак цэн там на ганд лё ва-
эка на мiч нае i iн вес ты цый нае ўза е ма дзе ян не, раз вiц цё ка а пе ра цый ных 
су вя зяў. Асаб лi вую ўва гу пла ну ец ца на даць фар мi ра ван ню паў на вар-
тас най нар ма тыў най ба зы бе ла рус ка-iталь ян ска га су пра цоў нiц тва.

Пад час вi зi ту ў Дзяр жа ву Ва ты кан ад бу дзец ца су стрэ ча з Па пам 
Рым скiм Фран цiш кам. На ёй бу дзе аб мяр коў вац ца да лей шае раз вiц-
цё су пра цоў нiц тва Бе ла ру сi з Рым ска-ка та лiц кай царк вой.


