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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 21.06.2017 г.
Долар ЗША    1,9016
Еўра 2,1203
Рас. руб. 0,0324
Укр. грыўня 0,0730

Ідзе падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Дзміт рый КРУП СКІ, 
на чаль нік упраў лен ня 
эка но мі кі іна ва цый най 
дзей нас ці Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі:

«Ча ка ец ца, што ў кан цы 
гэ та га го да — пер шым 
квар та ле 2018-га вый дзе 
ад ка рэк ці ра ва ны ўказ №255, 
па якім бу дзе аказ вац ца 
дзярж пад трым ка для 
ар га ні за цыі клас тар ных 
пра ек таў. Пры гэ тым бу дуць 
пад трым лі вац ца пра ек ты, 
якія пра ду гледж ва юць 
фар мі ра ван не перш за ўсё 
іна ва цый на-пра мыс ло вых 
клас та раў у вы со ка тэх на-
ла гіч ных га лі нах эка но мі кі. 
Гэ та прын цы по вая па зі цыя».
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НАД РА КОЙ ПА ЛА ТОЙНАД РА КОЙ ПА ЛА ТОЙ

З-за чаго 
беларусы 
хварэюць?

СТАР. 13

21 ЧЭРВЕНЯ 2017 г. СЕРАДА
№116 (28480)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

стар. 5–12стар. 5–12

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  

«РЭЗАНАНСНАЯ» ЎСТАНОВА
Пуб лi ка цыя «Жыль цы су праць «100 гра маў», якая вый шла ў га-
зе це 6 мая, ста ла рэ за нанс най. Раз мо ва iш ла пра «Ча рач ную» ў 
жы лым до ме №18 на ву лi цы Ча па е ва ў Вi цеб ску. Лю дзей абу ра-
ла рэ кла ма пi цей най уста но вы, тое, што яна пра цуе да 11 га дзiн 
но чы, i не толь кi.

Не пры ем нае су сед ства
Да рэ чы, ра ней на гэ тым мес цы зна хо дзiў ся ста ры жы лы дом без «комп-

лек су» ка му наль ных вы год. Пас ля зно су не каль кiх да моў на Ча па е ва, 
якiя не ад па вя да юць па тра ба ван ням ча су, жы ха ры, згод на з га рад ской 
пра гра май пе ра ся лен ня, атры ма лi клю чы ад но вых ква тэр. А на мес цах, 
якiя вы зва лi лi ся, бы лi па бу да ва ныя шмат па вяр хо выя да мы. 
Сот нi лю дзей па вiн ны быць за да во ле ныя. Але не... СТАР. 3

Жы ві це ў бяс пе цыЖы ві це ў бяс пе цы  

КА ЛІ ВА ДА — БЯ ДА
Як ад па чыць без ры зы кі для жыц ця?
Сум ная вест ка прый шла на вы хад ных са Сто лін ска га ра ё на. Гру-
па пад лет каў ад па чы ва ла ка ля ра кі не па да лёк ад вёс кі Ям нае. 
Кам па нія ра зы шла ся, на бе ра зе за ста лі ся толь кі двое — 17-га до-
вы вы пуск нік шко лы і дзяў чы на. Хло пец зай шоў у ва ду. Але дно 
там ака за ла ся ня роў нае. Пла ваць юнак не ўмеў. У ней кі мо мант 
ён спатк нуў ся і знік пад ва дой...

Па ста не на 19 чэр ве ня ва да ада-
бра ла жыц ці 99 ча ла век, у тым лі ку 
7 не паў на лет ніх. Ура та ваць ад смер ці 
па спе лі 81 ня ўда члі ва га плыў ца, ся-
род якіх бы ло 28 дзя цей. А вось па-
пя рэ джан няў бы ло вы не се на шмат —
аж но 6634.

— У цэ лым па кра і не і па Мін ску 
скла ла ся доб рая тэн дэн цыя па па мян-
шэн ні гі бе лі на ва дзе, — ка жа стар-
шы ня Мін скай га рад ской ар га ні за цыі 
Та ва рыст ва ра та ван ня на ва дзе Фё-
дар КЛЮ КАЧ. — На прык лад, у 1990-я 
га ды ў Мін ску што год та ну ла 120—130 
ча ла век. У край не спя кот ным 2015 го -
дзе іх бы ло ўжо 63. А ле тась — 41. 
Гэ та му зні жэн ню спры яе шчыль ная 
ўза е ма су вязь з усі мі за ці-
каў ле ны мі ар га ні за цы я мі. СТАР. 4

Вуз кі і доў гі пе ша ход ны мост 
над вус цем ра кі Па ла та́, 

які звяз вае гіс та рыч ны цэнтр 
По лац ка з ад ным з пры ват ных 
сек та раў го ра да, рэд ка бы вае 

ма ла люд ным.

Балючыя 
кропкі 
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Як 
харчуюцца 
ў полі?


