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• Прэ зі дэнт Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

су стрэ чу са стар шы нёй 

Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду На тал ляй 

Ка ча на вай, кі раў ні ком 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Іга рам Сер ге ен кам і кі-

раў ні ком спраў Прэ зі дэн-

та Вік та рам Шэй ма нам.

• Ту рыс тыч ныя маг чы-

мас ці на шай кра і ны прэ-

зен та ва лі на вы стаў цы ў 

Віль ню се.

• На чаль нік паш то ва га 

ад дзя лен ня ў Мін скім ра ё -

не пры сво і ла больш за 

18 ты сяч руб лёў.

• У Бе ла ру сі ма мы зай-

ма юц ца з ма лы мі ў тры 

ра зы час цей, чым та ты, а 

68 % баць коў да па ма га юць 

школь ні кам з уро ка мі.

• Лаў рэ а таў прэ міі «Ча-

ла век без бар' ер на га ася-

род дзя» ўзна га ро дзі лі ў 

ста лі цы.

• Жы хар Ві цеб ска пад кі-

нуў на га нак царк вы скра-

дзе ныя ім юве лір ныя ўпры-

га жэн ні.

КОРАТКА

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Сё ле та па він на быць 
за бяс пе ча на вы ка нан не 
да ру чэн ня кі раў ні ка 
дзяр жа вы па ра мон це 
7 ты сяч кі ла мет раў 
мяс цо вых да рог. Гэ тая 
за да ча бу дзе вы ка на ная. 
Так са ма ста іць сур' ёз ная 
за да ча па ра мон це мас тоў 
і пу цеп ра во даў. Пла ны 
такіх ме ра пры ем стваў 
пад рых та ва ны 
і ўзгод не ны, за бяс пе ча ны 
фі нан са ван нем. Для гэ та га 
пла ну ец ца вы дзя ляць 
фі нан са ван не не толь кі 
за кошт унут ра ных 
рэ зер ваў, бу дуць так са ма 
пры цяг вац ца крэ дыт ныя 
рэ сур сы еў ра пей скіх 
бан каў. У блі жэй шы час 
у нас у ра бо це бу дзе па рад ку 
12 мас тоў і пу цеп ра во даў».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3

Наш ка ша лёкНаш ка ша лёк

ПЛА ТА 
ЗА НА ЯЎ НАСЦЬ
Што трэ ба ве даць пры раз лі ку га тоў кай 

у бан ках і на по шце
Ня гле дзя чы на тое, што ў 

на шай кра і не да стат ко вая 

коль касць ін фа кі ёс каў і 

ін шых пла цеж ных тэр мі-

на лаў, мно гія на шы лю дзі 

(асаб лі ва ста рэй шае па ка-

лен не) па-ра ней ша му ад-

да юць пе ра ва гу апла це па-

слуг у ка сах бан каў або на 

по шце. А тут раз ліч вац ца 

на яў ны мі ста ла ня вы гад на. Не, на ві на прый шла не ўчо ра: 

з 1 каст рыч ні ка 2018 го да Бе ла рус банк ужо ўвёў ка мі сію за 

пры ём не ка то рых пла ця жоў на яў ны мі ў ка сах — 1 ру бель. 

Маг чы мас цю пла ціць без ка мі сіі пры да па мо зе ін тэр нэ ту і 

ма біль на га бан кін гу мно гія і да гэ та га ча су не ка рыс та юц-

ца, бо па прос ту не ўме юць, ін шыя — не да вя ра юць та кой 

сіс тэ ме апла ты або ба яц ца па мы ліц ца.

Мае зна ё мыя (ім ка ля 40 га доў) упар та і свя до ма не ха це лі 

ка рыс тац ца пла цеж ны мі карт ка мі і сіс тэ май апла ты праз 

ка на лы дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня. Пас-

ля та го як Бе ла рус банк увёў ка мі сію за апла ту га тоў кай, 

яны ста лі ха дзіць на пош ту, каб за пла ціць там за па слу гі 

ма біль най су вя зі. Дак лад ней, ха дзі лі. Бо ка лі ра ней на-

шы мі стра ха мі ка рыс та лі ся толь кі бан кі, бе ру чы ка мі сіі за 

пла ця жы на яў ны мі ў сва іх ка сах, то ця пер да іх 

да лу чы ла ся і «Бел пош та». СТАР. 4

Эка ла гіч ная куль ту раЭка ла гіч ная куль ту ра

«КА ЛІ ПА КЕ ТЫ 
БЫ ЛІ ПЛАТ НЫЯ,
ІХ БРА ЛІ МЕНШ»

Кра мы пла ну юць ад маў ляц ца ад не па трэб на га 
плас ты ку. А што мо жам зра біць мы?

Вы бе ра це яй кі ў кар дон ным лат ку ці ў плас ты ка вым? А ба на ны вы 

кла дзя це ў по лі эты ленавы па кет? Гэ та важ на, та му што менш чым за 

50 га доў коль касць ад хо даў у Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся ў пяць ра зоў! 

І сён ня ад на ша га вы ба ру за ле жыць тое, ці ў чыс тай кра і не бу дзем 

жыць мы і на шы дзе ці праз дзе сяць і больш га доў. Але вар та пры-

знаць, што час та ўсё вы ра ша юць за нас. На прык лад, ка сір без па-

тра ба ван ня мо жа па клас ці ў плас ты ка вы па кет два яб лы кі ці доб ра 

за па ка ва ныя сыр кі, а на прось бу гэ та га не ра біць ад ка заць: «Па кет 

жа бяс плат ны!» Або ў 

кра ме ў прын цы пе мо-

жа не быць аль тэр на-

ты вы, і хо чаш ці не, а 

да во дзіц ца куп ляць 

соль і цу кар у плас ты-

ку, а не ў па пе ры. Роз-

ніч ныя сет кі, як ні хто 

ін шы, мо гуць уплы ваць 

на тое, якая ўпа коў ка 

бу дзе вы раб ляц ца ў 

Бе ла ру сі. І, на шчас це, 

яны па чы на юць гэ та 

ра біць.

Ад ным з аб' ек таў ста ліч на га будт рэс та № 35 з'яў ля ец ца рэ-
кан струк цыя най ста рэй шай лаз ні ў Мін ску, якая зна хо дзіц ца па 
ву лі цы Баг да на Хмяль ніц ка га, по бач з рэс пуб лі кан скім До мам 
прэ сы. Ця пер му ля ры, цес ля ры і бе тон шчы кі (на бу доў лі за-
дзей ні ча на амаль со рак та кіх спе цы я ліс таў) уз вод зяць на руж-
ныя цаг ля ныя сце ны дру го га па вер ха бу дын ка, за лі ва юць пе ра-
крыц ці — імк нуц ца ў вы зна ча ны час здаць важ ны для ста лі цы 

са цы яль ны аб' ект. Ся род іх шчы ру юць Аляк сандр ДЗЕ РА ВЯ ГА,
Кі рыл ТРЫ ФА НАЎ і Ула дзі слаў ЧА ПЯ ЛЕ ВІЧ (на гэ тым фо та 
яны зле ва на пра ва) з 201-га бу даў ні ча га ўпраў лен ня. Да рэ чы, 
за сваю са ра ка га до вую гіс то рыю ста ліч ны трэст уз во дзіў са-
мыя роз ныя са цы яль ныя аб' ек ты: шко лы, ста ды ё ны, баль ні цы, 
а лаз ню — упер шы ню!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

«Чыс тая» бу доў ля«Чыс тая» бу доў ля


