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СПЯВАЕ I ПАКАЗВАЕ... СВIСЛАЧ

ЦЫТАТА ДНЯ

Сяргей РУМАС,
прэм'ер-мiнiстр
Беларусi:

«Толькi ў суботу мы
дасягнулi дамоўленасцi
з расiйскiм урадам, што
ўсе расiйскiя кампанii
змогуць пастаўляць
нафту без прэмii. З гэтай
прэмii (11,7 долара)
7 долараў знiжаюць
кампанii, то-бок кампанii
будуць пастаўляць
з прэмiяй у цане
4,7 долара. Тыя 4,7 долара
будуць урэгуляваны
мiжбюджэтнымi
разлiкамi. Урад Расiйскай
Федэрацыi возьме гэтыя
4,7 долара на сябе».

КОРАТКА
На воднай пляцоўцы сталiчнай ракi Свiслач памiж скверам Янкi
Купалы i вулiцай Камунiстычнай пачынаюцца работы па ўзвядзеннi святломузычнага фантаннага комплексу. Плануецца, што
фантан будзе аснашчаны вiдэапраектарам i лазернай сiстэмай

• Алiмпiяда ў Токiа перанесена на адзiн год.

Сацыяльны клопат

ПЕРАСЕДЗЕЦЬ ВІРУС
«Пачула, што калі табе 75 гадоў — то трэба
з дому не выходзіць, каб не заразіцца»
Мінчанцы Лідзіі Пятроўне 75 гадоў. Яна ведае, што ўваходзіць
у групу рызыкі пры заражэнні каранавірусам, таму вырашыла
паслухаць параду Прэзідэнта і ў бліжэйшы час нікуды не выходзіць з дому, нават у краму. Тым больш што Тэрытарыяльны
цэнтр сацыяльнага абслугоўвання, размешчаны непадалёк
ад яе, прапанаваў дадатковыя паслугі пажылым людзям па
дастаўцы ежы і лекаў.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

• Урад рыхтуе Прэзiдэнту пакет прапаноў
аб падтрымцы прадпрыемстваў i бiзнесу.
• МВФ прагназуе глабальную рэцэсiю эканомiкi
ў 2020 годзе.
• Участак для будаўнiцтва таўнхаусаў у Гродне пайшоў з малатка па
цане, у 100 разоў вышэйшай за пачатковую.
• Се зон фан та наў у
Мiнску плануюць адкрыць
24 красавiка.
• Бе ла рус кае та варыства Чырвонага Крыжа
арганiзавала збор сродкаў на маскi i дэзсродкi
для медыка-сацыяльнай
службы.
• Беларусь i Расiя сфармiруюць адзiную базу невы яз ных гра ма дзян да
1 красавiка.
• Ку па лаў скi тэ атр
упершыню пакажа «Паўлiнку» анлайн для ўсяго
свету.
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для праецыравання каляровых малюнкаў на водную роўнядзь i
зможа прайграваць гукавыя i вiзуальныя асветнiцкiя праграмы,
разлiчаныя на дзiцячую i дарослую аўдыторыю.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

ХРОНІКА
ПІКІРУЮЧАГА
НЕДАКУРКА
Як засцерагчыся ад пажару «з дастаўкай»?
З прыходам цяпла кожны з нас стараецца пусціць у сваё жыллё цёплае веснавое паветра. Але разам з расчыненымі вокнамі
на балконах і лоджыях з'яўляецца ўсё больш курцоў. Істотныя
праблемы могуць пачацца, калі ваш сусед не пакіне загашаны
недапалак у попельніцы ці бляшанцы з вадой, а пусціць яго на
волю лёсу і ветру. Палаючы недакурак — гэта не проста смецце.
Цыгарэта тлее пры тэмпературы трыста градусаў. Гэтага цалкам
дастаткова, каб падпаліць паперу, дрэва ці тканіну. У што пажар
можа перарасці — пытанне адкрытае.
— Летась колькасць балконаў, якія гарэлі, перавысіла дзясятак
яшчэ ў маі, — расказвае афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога ўпраўлення МНС Вольга МЕЛЬЧАНКА. — Паказальны выпадак
адбыўся 8 мая ў адным са шматпавярховікаў на праспекце Пушкіна.
Удзень ратавальнікам паступіла паведамленне пра тое, што на чацвёртым паверсе дванаццаціпавярховага дома палае балкон. На шчасце,
гаспадыня кватэры паспела выбегчы і чакала падраздзяленні МНС на
вуліцы. Усяго адзін непагашаны акурак — а ў выніку моцны пажар, які з
балкона перакінуўся ў жылы пакой, дзе папсаваў маёмасць на плошчы
дзесяць квадратных метраў. Дасталося і кватэры вышэй, куды таксама
паспела перакінуцца полымя. Там, праўда, усё абышлося пашкоджанай
рамай і закураным балконам. І ўсё гэта нарабіў усяго адзін
недакурак, які аднекуль прыляцеў!
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Завяршаецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года
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