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ШПА ЛЕ РА МІ
Як пе ра зі ма ваць без праб лем?

У гэ тыя дні ў Бе ла ру сі пра хо дзіць па жар на-пра фі лак тыч-

ная ак цыя «За бяс пе ку ра зам». Су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства 

па над звы чай ных сі ту а цы ях ра зам з прад стаў ні ка мі ін шых 

мі ніс тэр стваў і ве дам стваў, ся род якіх пра ва ахоў ні кі, су пра-

цоў ні кі энер га на гля ду, цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва на вед ва юць сем'і, дзе вы хоў ва ец ца шмат 

дзя цей, а так са ма тыя, дзе дзе ці зна хо дзяц ца ў са цы яль на 

не бяс печ ным ста но ві шчы, а так са ма ста рых, якія жы вуць 

ад ны. Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ад пра ві лі ся на 

Чэр вень шчы ну, каб па ба чыць усё на свае во чы.
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• З 1 лiс та па да ў Бе ла-

ру сi пра цоў ныя пен сii ў 

ся рэд нiм па вя лi чац ца на 

5,3 %. Ад па вед ны ўказ 

23 каст рыч нi ка пад пi саў 

Прэ зi дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

• Бе ла рус кім бан кам 

хо чуць да зво ліць ідэн ты-

фі ка цыю клі ен таў з да-

па мо гай бія мет рыч ных 

ха рак та рыс тык тва ру і 

го ла су.

• «Ка му нар ка» пла нуе 

па чаць па стаў кі пра дук-

цыі ў аме ры кан скія ганд-

лё выя сет кі.

• За не апла ту пар коў кі ў 

Мін ску пра па ну ец ца ўжы-

ваць па вы ша ны та рыф.

• Бе ла рус кі ба рэц 

воль на га сты лю Іван Ян-

коў скі за ва я ваў ся рэб ра-

ны ме даль чэм пі я на ту 

све ту ў Бу да пеш це.

КОРАТКА

АДТЭРМІНОЎКА 
ПА СЯМЕЙНЫХ 
АБСТАВІНАХ?

ЁН СТАЎ 
КІРАЎНІКОМ 
У 28 ГАДОЎ
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38 % 
уве дзе на га ў сту дзе ні — 
ве рас ні жыл ля 
па бу да ва на для ма ю чых 
па трэ бу, па ве дам ляе 
На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны 
ка мі тэт. У сту дзе ні — 
ве рас ні ар га ні за цыі 
ўсіх фор маў улас нас ці 
па бу да ва лі 29,3 тыс. 
ква тэр. Уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 
2,536 млн кв. м агуль най 
пло шчы жыл ля. 
Для гра ма дзян, якія 
ста яць на ўлі ку для 
па ляп шэн ня жыл лё вых 
умоў, уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 
964,3 тыс. кв. м. 
У сель скіх на се ле ных 
пунк тах уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 
742,1 тыс. кв. м 
агуль най пло шчы 
жыл ля (29,3 % 
ад агуль на га ўво ду 
па кра і не).

ЛІЧБА ДНЯ

СТАР. 4

СТАР. 4

Ан та ло гія ашу кан стваАн та ло гія ашу кан ства

Мы пра цяг ва ем зна ё міць чы та чоў з пры кла да мі мах ляр ства 
і дзе лім ся па ра да мі, як па збег нуць пад ма ну. Сён ня на шы мі 
су раз моў ні ка мі ста лі ра бот ні кі пра ку ра ту ры Ма гі лё ва — па моч нік 
пра ку ро ра Тац ця на Іва но ва і стар шы па моч нік пра ку ро ра 
Ма рыя Іву ці на. Мэ та пра ек та ўсё тая ж — пад ка заць, як па збег нуць 
не пры ем ных мо ман таў у жыц ці і за сце раг чы ся ад зла чын цаў.

БІЗ НЕС 
НА ДА ВЕР ЛІ ВАС ЦІ

Усе гэ тыя гіс то рыі аб' яд ноў вае ме на ві та праз мер ная да вер лі васць 

гра ма дзян і ча ла ве чая праг насць. А яшчэ ба наль ная пра ва вая не-

пісь мен насць. Тое, што да зва ляе не ка то рым ня доб ра сум лен ным 

гра ма дзя нам ма ні пу ля ваць людзь мі і «раз во дзіць» іх на гро шы.

АМАЛЬ ПА ВОД ЛЕ БУЛ ГА КА ВА
Ну як тут не ўспом ніць кла сі ка, які так воб раз на апі саў міс тыч нае прад-

стаў лен не Во лан да ў вар' е тэ. Па мя та е це мо мант, ка лі ў за лу на лю дзей па-

сы па лі ся чыр вон цы? А по тым гро шы пе ра тва ры лі ся ў звы чай ныя па пер кі. 

Дык вось, знай шоў ся ма гі ляў ча нін, які па жа даў паў та рыць гэ ты трук, але на 

свой ма нер. Усё па ча ло ся з та го, што ён на быў у кра ме су ве нір ныя до ла ры. 

На вы гляд яны на гад ва юць са праўд ныя — двух ба ко вы друк, на не ка то рых 

ёсць на ват бан каў ская стуж ка. На па пе рад жаль ныя над пі сы — «банк нот не 

з'яў ля ец ца пла цеж ным срод кам» і «Вя сель ны банк» звяр та еш ува гу не ад ра-

зу. У Ма гі лё ве, на прык лад, па чак з 80 та кіх ку пюр пра да ец ца ўся го за 3 руб лі. 

48-га до вы ма гі ляў ча нін змог за ра біць на іх амаль 1500 бе ла рус кіх руб лёў.

Ах вяр шу каў ка ля буй ных ганд лё вых цэнт раў або на ўпрост на ву лі цы. 

Ад ной чы па ды шоў да пен сі я не ра і па пра сіў да па маг чы зняць па кой чык у 

ква тэ ры. Муж чы на за пра сіў гос ця да ся бе, каб па гля дзець умо вы. Та му ўсё 

спа да ба ла ся, ён да стаў з кі шэ ні 50 до ла раў за дат ку і са сло ва мі — пра-

бач це, бе ла рус кіх гро шай ня ма, па пра сіў даць яму хоць коль кі бе ла рус кіх 

руб лёў на дроб ныя рас хо ды. Пен сі я нер тра піў ся шчод ры і пе ра даў ча ла-

ве ку, яко га ба чыў пер шы раз у жыц ці, 140 руб лёў. Толь кі ка лі ква та рант 

не вяр нуў ся, раз гле дзеў, што за «ва лю ту» той яму па кі нуў, і 

за біў тры во гу.Фо
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За акном дождж і ве цер, а ў ду шы ўсё яшчэ яна — сё лет няя за ла тая во сень. Яна бу дзе згад вац ца шчас лі вы мі не паў тор ны мі ім гнен ня мі 
і гэ тым дзяў ча там, што фа та гра фа ва лі ся на днях у Ня свіж скім пар ку, і ге ра і ням сён няш няй руб ры кі «Фо та на тры нац ца тую». Мы са бра лі
ўсю ча роў насць і пры га жосць гэ тай дзі вос най во се ні, каб на ват шэ рым даждж лі вым днём у вас на ду шы ста ла свят лей і спа кай ней ад доб-
рай згад кі пра яе.
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За ла тая, дзя куй, што бы ла!


