
Бе ра жы це ся бе!Бе ра жы це ся бе!

«Як у ва ду кан уў...»
Каб ку пан не не ста ла апош нiм

Прад стаў нi кi та ва рыст ва ра та ван ня на во дах на зва лi ва да ёмы, 

дзе ў ку паль ны се зон лю дзi час цей за ўсё трап ля юць у бя ду. 

Лi дзi ру юць у гэ тым спi се ва да ёмы Вi цеб скай воб лас цi. Гэ та не 

дзiў на: Вi цеб шчы на — азёр ны край. Там, на прык лад, зна хо дзiц-

ца во зе ра Доў гае, глы бi ня яко га больш за 53 мет ры. На асо бым 

ра хун ку ў ра та валь нi каў На рач, Вi лей скае ва да схо вi шча — мес-

ца па лом нiц тва за яд лых ры ба коў, За слаў скае ва да схо вi шча, яно 

ж Мiн скае мо ра, i Са лi гор скае ва да схо вi шча. Сло вам, глы бо кiя 

ва да ёмы па блi зу буй ных га ра доў, ку ды ле там кож-

ныя вы хад ныя вы яз джа юць ты ся чы лю дзей...

ISSN 1990 - 763X

25 ЧЭРВЕНЯ 2020 г. ЧАЦВЕР № 122 (29236)

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Завяршаецца падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Ся рэд нi за ро бак у 

маi склаў Br1227,9.

• У Бе ла ру сi ся род мо-
ла дзi на лiч ва ец ца больш 
за 76 ты сяч ва лан цё раў.

• Урад за цвер дзiў но-

вую рэ дак цыю вi за вых 

пра вi л Бе ла ру сi.

• У Брэсц кай крэ пас цi 

па чы на юць рэ кан струк-

цыю Пя та га фор та.

• Тра су М1 / Е30 Брэст — 
Мiнск — мя жа Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi пла ну ец ца рэ-
кан стру я ваць пад аў та ма-
гiст раль бес пе ра бой на га 
ру ху.

• Дзi ця чая чы гун ка 

9 лi пе ня ад крые 65-ы 

юбi лей ны се зон.

• Ле ген дар ны спек-
такль «Не мой» вяр та ец-
ца на сцэ ну Ку па лаў ска га 
тэ ат ра.

КОРАТКА

СТАР. 4СТАР. 4

Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА, 

прэм' ер-мi нiстр:

«У ця пе раш нiх умо вах 
функ цы я на ван ня эка но мi кi 
пы тан не за ха ван ня 
пра цоў ных ка лек ты ваў 
i за бес пя чэн ня вы пла ты 
за ра бот най пла ты — 
ад но з най важ ней шых 
пы тан няў, якiя зна хо дзяц ца 
ў по лi зро ку ўра да па 
да ру чэн нi Прэ зi дэн та. 
Каб не да пус цiць 
раз ба лан сi роў кi рын ку, 
ма са ва га вы зва лен ня 
лю дзей ва ўмо вах знi жэн ня 
вы твор час цi, ска ра чэн ня 
аб' ёму па слуг з-за 
эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 
ў све це, Прэ зi дэнт i ўрад 
пры ня лi не аб ход ныя 
ра шэн нi. Ство ра ны 
iн стру мен ты i вы зна ча ны 
кры нi цы пад трым кi 
прад пры ем стваў i бiз не су, 
якiя iс тот на па цяр пе лi ад 
пан дэ мii COVID-19».

ЦЫТАТА ДНЯ НА РОЎ НАЙ ДА РО ЗЕНА РОЎ НАЙ ДА РО ЗЕ

Тэ маТэ ма

ДО МIК У ВЁС ЦЫ
Цi лёг ка на быць не ру хо масць 

або зям лю ў сель скай мяс цо вас цi
У Бе ла ру сi ў глы бiн цы вель мi шмат пус ту ю чых i ста рых да моў. 

Маг чы ма, ты ся чы, дзя сят кi ты сяч. Гас па да ры даў но па мер лi, а 

дзе цi не хо чуць ус ту паць у спад чын ныя пра вы. Гэ тыя бу дын кi 

з ця гам ча су раз бу ра юц ца, пры хо дзяць у не пры год насць, а зя-

мель ныя ўчаст кi за рас та юць быль ня гом. Так i ста яць бу ды нi ны, 

як свед кi без гас па дар час цi. Ня даў на кi раў нiк дзяр жа вы за кра-

наў тэ му на быц ця зя мель ных участ каў ў сель скай мяс цо вас цi з 

мэ тай спрас цiць про даж зям лi гра ма дзя нам, якiя хо чуць на быць 

яе ў вёс ках. «Тан на ад да дзiм лю дзям, каб яны па бу да ва лi ней кi 

дом. I тым са мым утры ма ем не перс пек тыў ныя вёс кi i ху та-

ры», — ска заў Прэ зi дэнт.

Мiн ча не На стас ся i Сяр гей Ка ля-
да па бра лi ся шлю бам га ды тры та му. 
Ма ла дая па ра за бяс пе ча на га рад ской 
ква тэ рай — баць кi па ста ра лi ся. Ад-
нак ле там ся дзець у ча ты рох сце нах 
не хо чац ца. Хо чац ца на пры ро ду, па-
ды хаць све жым па вет рам, сха дзiць 
у лес, на рэч ку. I вы ра шы лi су жэн цы 
аб за вес цi ся до мi кам у вёс цы. Ку пiць 
з аў кцы ё ну зя мель ны ўчас так не па-
да лёк ад Мiн ска до ра га, ды i крэ дыт 
браць на бу даў нiц тва не 
ра шы лi ся.СТАР. 3СТАР. 3

ПАЛЯВАННЕ 
НА НАДМАГІЛЛІ

1313

МУЖЧЫНЫ 
ПРА ДЗЯЦЕЙ 
І ЖАНЧЫН

Хут ка бу дзе зда дзе на ў экс плу а та цыю да рож ная раз вяз ка, якая 

злу чыць пра ез ныя ўчаст кi мiн скiх ву лiц Талс то га i Мас коў скай. Над 

упа рад ка ван нем тра ту а раў i ўклад кай плiт кi шчы ру юць бу даў нi кi 

спе цы я лi за ва на га бу даў нi ча га ўпраў лен ня № 3. На фо та май стар 

Ва сiль ГЛЕ БАЎ, якi пра цуе на гэ тым прад пры ем стве дзе вяць га доў, 

вы зна чае вы шын ныя мет кi, каб плос касць тра ту ар най плiт кi ад па-

вя да ла пра ек ту i бы ла роў ная i пры го жая.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


