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• У Бе ла ру сі пра па ну ец ца 

ўвес ці да дат ко выя льго-

ты для вя дзен ня біз не су 

ў вёс цы.

• Уста ноў ле на ад мі ніст-

ра цый ная ад каз насць 

за ліш нія су мы ў жы роў-

ках.

• Бе ла русь і Еў ра пей скі 

са юз пра вя дуць у ве рас ні 

пя ты раўнд пе ра га во раў аб 

спра шчэн ні ві за ва га рэ жы-

му і рэ ад мі сіі.

• Мі ка лай Шэ пе таў з Баб-

руй ска ўста на віў рэ корд 

свя та «Вя лі кая бард-ры-

бал ка». Ён зла віў со ма, 

які па цяг нуў на 42,5 кг.

• Ка ця ры на Ду ба не віч з 

Мін ска збі ра ец ца здзейс-

ніць кру га свет нае па да рож-

жа на ма та цык ле. За 500 

дзён яна пла нуе пра ехаць 

100 тыс. км і на ве даць ка ля 

50 кра ін.

• МУС пла нуе ар га ні за-

ваць рэ гіст ра цыю за меж-

ні каў у АУС праз ін тэр нэт 

з 2019 го да.

КОРАТКА

ЧАГО 
НЕ ХАПАЕ 
IT-РЫНКУ?

МАРШРУТ 
«БЕЛАРУСЬ — 
КАСТРАМА»

ЦЫТАТА ДНЯ

Ана толь КА ЛІ НІН, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Мы ба чым, што трэ ба 
як мі ні мум удвая ска ра ціць 
жыл лё вае бу даў ніц тва 
шмат па вяр хо вых да моў 
у Мін ску 
і ў аб лас ных цэнт рах. 
З та кой пра па но вай мы 
бу дзем вы хо дзіць ва ўрад 
і аб мяр коў ваць гэ тыя 
ра шэн ні. За раз 
у ста лі цы пра жы вае 20 % 
на сель ніц тва кра і ны. Та му 
не аб ход на раз ві ваць га ра-
ды-спа да рож ні кі. Аб' ёмы 
бу даў ніц тва ў іх бу дуць 
па вя лі ча ны як мі ні мум у 4-5 
ра зоў. Што ж да ты чыц ца 
Мін ска, то бу да ваць 
у Мін ску трэ ба толь кі для 
шмат дзет ных сем' яў, ну 
і ка мер цый нае жыл лё, 
зноў жа — з аб ме жа ва ны мі 
аб' ёма мі і маг чы мас ця мі».

Па лё та ем?Па лё та ем?  

#ПРАНЕБА І ШЧАС ЦЕ
Як прай шоў фес ты валь авія цый на га 

спор ту пад Мінск ам
Ужо чац вёр ты год за пар аэ ра дром Ба ра вая збі рае пра фе сій ных 

спарт сме наў, лю дзей, улю бё ных у не ба, і прос та ама та раў ма-

ляў ні чых ві до ві шчаў. Сё ле та ўжо ў пер шы дзень фес ты ва лю, 

які пра хо дзіў на мі ну лых вы хад ных, быў па стаў ле ны рэ корд па 

коль кас ці на вед валь ні каў. І гэ та не дзіў на, бо маг чы масць уба-

чыць шоу та ко га ўзроў ню мож на на зваць уні каль най.

На вер та лё це — па ва ду
Чым жа здзіў ля лі ар га ні за та ры? Па-пер шае, вер та лёт ны мі гон-

ка мі. Акра мя та го, што гэ та і так вель мі ці ка ва і пры го жа, на пру жа-

нас ці да да ва ла яшчэ і тое, што яны бы лі част кай эта пу 

Куб ка све ту. СТАР. 4
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ 
АБО ПА ПЯ РО ВЫЯ?

Пры пра вя дзен ні ін тэр нэт-пла ця жоў рэз ка 
па вя лі чы ла ся коль касць кра дзя жоў з кар так

Сён ня бан каў ская карт ка да зва ляе не вы хо дзя чы 
з до му ра біць па куп кі ў се ці ве, бра ні ра ваць гас ці ні цы, 
пе ра во дзіць гро шы бліз кім, аплач ваць ка му наль ныя 

па слу гі, ма біль ную су вязь і мно гае ін шае. Ад на ча со ва 

час вы со кіх тэх на ло гій ства рыў умо вы для мах ля роў, 

якія ве да юць мност ва спо са баў за ва ло даць гра шо вы мі 

срод ка мі тры маль ні каў кар так. Пра тое, як аба ра ніць 

ад зла мыс ні каў сваю бан каў скую карт ку, рас каз вае 

ды рэк тар кам па ніі элект рон ных пла ця жоў 

Assіst Belarus Вя ча слаў СЕ НІН.

У СУАДНОСІНАХ 70:30
Пры па езд цы за мя жу ў нас па ўста не пы тан не якую карт ку браць 

у да ро гу. Наш спі кер пры во дзіць агуль ныя пра ві лы, якія до сыць прос-

тыя. Вось яны.

У якой ва лю це лепш браць карт ку? У цэ лым пла цеж ныя сіс тэ мы 

ўста наў лі ва юць доб рыя кур сы аб ме ну ва лют па карт ках. Акра мя та го, у 

Бе ла ру сі бан кі пры трым лі ва юц ца рэ ка мен да цый На цы я наль на га бан ка 

аб тым, каб кур сы па карт цы бы лі не гор шыя, чым у аб мен ных пунк тах. 

Ка лі ў вас карт ка ў бе ла рус кіх руб лях, то пры ста біль най сі ту а цыі на 

ва лют на-аб мен ным рын ку сэн су тур ба вац ца аб кур сах ня ма. Прос та 

трэ ба па ці ка віц ца ў свай го бан ка, які вы да ваў карт ку, ці не возь муць у 

вас за мя жой (на зы ва е це кан крэт нае мес ца ва ша га ад па чын ку) да дат-

ко вую ка мі сію за пе ра вод гро шай з руб лё ва га ра хун ку ў не аб ход ную 

вам ва лю ту. Ка лі ка мі сія, ды яшчэ і знач ная, пры сут ні чае, 

то лепш дзей ні чаць па ал га рыт ме, апі са ным ні жэй. СТАР. 14

Дом Мі ка лая і Ні ны КРЫШ ТОП ЧЫ КАЎ з вёс кі Аб ро ва Іва цэ віц ка га 

ра ё на па зна юць ад ра зу — у квет ні ку пе рад фа са дам до ма ста яць, ні бы 

на вы стаў цы, два ле бе дзі. Кам па зі цыю з ка ра леў скі мі птуш ка мі шмат 

га доў та му ства ры ла гас па ды ня, а ёй да па ма гаў, вя до ма, кла пат лі вы 

і на дзей ны сяб ра па жыц ці, яе Мі ка лай. Пяць дзя сят тры га ды — та кі 

«стаж» у гэ тай ся мей най па ры.

Мі ка лай Ры го ра віч пра ца ваў у кал га се ша фё рам, Ні на Мі ка ла еў на шчы-

ра ва ла ў жы вё ла га доў лі, бы ла да яр кай і ця лят ні цай. З дзя цін ства лю бі ла 

вы шы ваць, і гэ тае за хап лен не пра цяг ва ец ца і па сён ня. Сва і мі тво ра мі 

яна ўпры гож вае ін тэр' ер до ма, руч ні ка мі аб вяз вае ахоў ны крыж на раз-

да рож жы. Яе вы шы ван кі экс па ну юц ца на ра ё нных вы стаў ках. А так са ма 

ў Крыш топ чы каў ся мей нае хо бі — вы рошч ваць ру жы і ін шыя квет кі.

— Пад вок на мі ў нас кра су юць со рак сар тоў руж і амаль столь кі ж ін-

шых кра сак, — ка жа гас па ды ня ўзор на га аб роў ска га пад вор'я. — Хут ка 

бу дзе со рак га доў, як мы гэ тым зай ма ем ся: не на про даж — для ся бе!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СЯ ДЗІ БА ПАД БЕ ЛЫ МІ КРЫ ЛА МІСЯ ДЗІ БА ПАД БЕ ЛЫ МІ КРЫ ЛА МІ


