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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ады ход ад пе ра кры жа ва на га 
суб сі да ван ня бу дзе 
ажыц цяў ляцца па этап на — 
па ме ры рос ту за роб каў 
і пен сій. Лік ві да цыя 
пе ра кры жа ва на га суб сі да ван ня 
да зво ліць зні зіць фі нан са вую 
на груз ку на рэ аль ны сек тар 
эка но мі кі, па мен шыць 
са бе кошт вы пус ка е май 
пра дук цыі, па вы сіць яе 
кан ку рэн та здоль насць. 
Ха чу яшчэ раз пры вес ці 
агуль на вя до мы факт. 
ААТ «МАЗ» пла ціць за раз 
11,3 цэн та за 1 кВт•гадз. 
элект ра энер гіі, Ка мАЗ — 
4,5 цэн та, МАЗ пла ціць 
$268 за 1 ты ся чу куб. м 
га зу, а Ка мАЗ — $65. Та му 
пы тан не ста іць у тым, што 
трэ ба шу каць спо са бы, каб 
вы раў няць умо вы. Ка лі бу дзе 
лік ві да ва на пе ра кры жа ва нае 
суб сі да ван не, то мож на бу дзе, 
на прык лад, зні зіць на груз ку 
на прад пры ем ства ад ра зу 
на 4,5 цэн та за 1кВт•гадз. 
Ад нак зра біць гэ та ім гнен на 
не рэ аль на».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 24.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9539
Еўра 2,2959
Рас. руб. 0,0340
Укр. грыўня 0,0734
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УЧОРА – ЛІСЦЕ, ЗАЎТРА – СНЕГ?УЧОРА – ЛІСЦЕ, ЗАЎТРА – СНЕГ?
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Як «атамку» 
правяралі 

на надзвычайную 
сітуацыю

Утульны дамок 
для кажана

Права 
называць сябе

У АК ЦЯБР СКАЙ 
АД СВЯТ КУ ЮЦЬ 
ДВА ЮБІ ЛЕІ

На пя рэ дад ні со тай га да ві ны Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ка рэс-
пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі ў аграр ным га рад ку Ак цябр ская 
Ві цеб ска га ра ё на.

Тут ак тыў на рых ту юц ца ад свят ка ваць не толь кі юбі лей рэ ва лю цыі. 
Ёсць для вяс коў цаў, ба дай, больш важ ная гіс та рыч ная па дзея: 45 га доў 
та му га на ро вае зван не «Імя 50-й га да ві ны СССР» пры сво і лі саў га су 
«Ся лю ты». Дзя ку ю чы яму і раз ві ва ла ся Ак цябр ская. І так цу доў на ўсё
пра ду ма лі, што пра ект за бу до вы атры маў за ла ты ме даль і дып лом 1-й сту-
пе ні на кон кур се Усе са юз най вы стаў кі да сяг нен няў на род най гас па дар кі! 
А по тым па бу да ва нае ад зна чы лі прэ мі яй ура да БССР. Ста ра жы лы па мя-
та юць ві зі ты сю ды Ма шэ ра ва і Гар ба чо ва, ін шых вя до мых усім лю дзей.

Ка лісь ці тут бы лі фан тан і на ват кі на сту дыя. Вы шэй шы пі ла таж гуль ні 
па каз ва лі ха кей ная і ва лей боль ная ка ман ды.

Экс пе ры мен та ва лі шмат
З аб лас но га цэнт ра сю ды мож на да ехаць на рэй са вым аў то бу се. Та му 

ту тэй шыя жар ту юць, што яны сель скія га рад скія. І, без умоў на, з ча сам 
аг ра га ра док мо жа стаць част кай го ра да. У Ві цеб ску, да рэ-
чы, ёсць Каст рыч ніц кі ра ён. СТАР. 5

Фо
 та

 В
ік т
а р
а Н

І К
А Л

А Е
 ВА

.

Шклоўскія школьнікі Валянцін ГАЛІНОЎСКІ і Уладзіслаў ЯНЧАНКА ў гарадскім парку.

На го да за ду мац цаНа го да за ду мац ца  

РАЗ МЫ ТЫЯ КРЫ ТЭ РЫІ 
«СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ НЕ БЯС ПЕ КІ»
Ка лі дзі ця пры хо дзіць у шко лу не пад рых та ва нае, 

гэ та неаба вяз ко ва азначае, 
што до ма ў яго ня ма ўмоў ра біць уро кі

Усе да ад на го дзе ці, якія ака за лі ся ў са цы яль на не бяс печ ным 

ста но ві шчы, па він ны быць свое ча со ва вы яў ле ны, коль кі б 

га доў ім ні бы ло. Чым ра ней бу дзе вы зна ча на праб ле ма, 

тым хут чэй бу дзе ар га ні за ва на ра бо та з сям' ёй, па куль 

сі ту а цыя не дай шла да пры знан ня дзі ця ці ма ю чым па трэ бу 

ў дзяр жаў най аба ро не і не скон чы ла ся па збаў лен нем 

да рос лых баць коў скіх пра воў. Але са мо азна чэн не 

«са цы яль на не бяс печ нае ста но ві шча» пер ша па чат ко ва 

ня ўда лае, а кры тэ рыі, згод на з якім дзе ці лі чац ца ты мі, хто 

тра піў у гэ тае ста но ві шча, вель мі раз мы тыя. Так лі чыць Зі на і да 

ВА РАБ' Ё ВА, за гад чык сек та ра са цы яль на-пе да га гіч най ра бо ты 

і ахо вы дзя цін ства ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма.

— Тэр мін «са цы яль на не бяс печ нае ста но ві шча» ад ра зу на сця рож вае 
і не спры яе атры ман ню сям' ёй пра па ну е май да па мо гі, ро біць сям'ю не 
та кой, як звы чай ныя, пе ра тва рае яе чле наў у не зу сім са ма стой ных 
лю дзей, тых, хто не мае пра ва без зго ды, на прык лад, ор га на апе кі і 
па пя чы цель ства рас па ра джац ца сва ёй улас нас цю. Лепш бы ло б на-
зваць дзі ця з та кой сям'і асо бай, якая тра пі ла ў цяж кую жыц цё вую 
сі ту а цыю, — раз ва жае спе цы я ліст. — З гэ тай наз вы ўжо ро біц ца зу сім 
ін шая вы сно ва — што ма ло му не аб ход на да па мо га. Тым больш што 
са мі кры тэ рыі ад ня сен ня да са цы яль на не бяс печ на га ста но ві шча до-
сыць раз мы тыя. Адзін з іх — зна хо джан не дзя цей у эк стрэ маль най
жыц цё вай сі ту а цыі, да якой ад но сіц ца і кан флікт ная сі ту а цыя ў сям'і. 
У мно гіх вы пад ках яе цяж ка вы зна чыць.

Са праў ды, ад на спра ва, ка лі баць кі па між са бой ла юц ца ды п'юць, 
і зу сім ін шая, ка лі ў ква тэ ры пра жы ва юць дзве сям'і, у якіх ёсць дзе ці. 
Ска жам, да рос лыя брат і сяст ра або зу сім чу жыя лю дзі, які вы му ша ны 
жыць у ад ным па мяш кан ні. Пры гэ тым яны не мо гуць да мо віц ца па між 
са бой па-люд ску і ўвесь час вы свят ля юць ад но сі ны з удзе-
лам мі лі цыі і су доў. СТАР. 5


