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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

СТАР. 13

У Магілёве 
прайшоў 

фестываль навукі

150 рамеснікаў 
на «Казюках» 

у Гродне

Эксперты 
пра інтэграцыю 
Беларусі і Расіі

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     +1° 
Віцебск    - 4°
Гомель    - 3°  
Гродна     -1° 
Магілёў    - 4° 
Мінск    - 3° 

Снеж ныя пры го дыСнеж ныя пры го ды

Жыл лё маёЖыл лё маё  

ЦЕП ЛА ПУНКТ У ЗD, 
або ЖКГ-сі му ля тар
Ка му наль ні каў бу дуць рых та ваць 

па тэхналогіях вір ту аль най рэ аль нас ці
З кра са ві ка 
спе цы я ліс ты 
жыл лё ва-
ка му наль най 
гас па дар кі 
пач нуць вы ву чаць 
ра бо ту па 
цеп ла за бес пя чэн ні 
до ма 
на спе цы яль ным 
трэ на жо ры, які 
імі туе цеп ла пункт. 
А ўжо ў са ка ві ку 
пер шай гру пе 
ка му наль ні каў 
пач нуць 
вы кла даць асно вы 

псі ха ло гіі ста сун каў з жы ха ра мі і ра бо ты ў стрэ са вых сі ту а цы ях 

і на ву чаць іх раз маў ляць прос тай мо вай, зра зу ме лай 

спа жыў цам.

Ра курсРа курс  

ШТО З НА МІ 
АД БЫ ВА ЕЦ ЦА?
Ал ка га лі за цыя по бы ту і ла ду жыц ця 

пры во дзіць да не зва рот ных на ступ стваў
У кра і не чар го вы раз за га ва ры лі пра не бяс пе ку, якую то іць 

у са бе зло ўжы ван не ал ка го лем. За га ва ры лі не вы пад ко-
ва. Тэ ма вост ра за гу ча ла на па ся джэн ні Са ве та Бяс пе кі на 
мі ну лым тыд ні. Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр Лу ка шэн ка 
звяр нуў ува гу на тое, што пад час са цы я ла гіч ных апы тан няў 
на сель ніц тва на зы вае п'ян ства як на шу асноў ную і са мую 
не бяс печ ную праб ле му. «Асоб на трэ ба па гля дзець на гэ ту 
праб ле му з пунк ту гле джан ня за ко на, пры няц ця мер, ма-
раль най ад каз нас ці», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Ад па вед ная ба раць ба вя дзец ца з ча соў гіс та рыч най па ста-
но вы ЦК КПСС 1985 го да, а да біц ца ўда ло ся ня мно га га. То ны 
па пе ры спі са ны, ня ма ла срод каў укла дзе на, знай сці ж эфек-
тыў ны спо саб ба раць бы па куль не ўда ец ца. Але ж маў чаць 
так са ма нель га. Трэ ба ру хац ца да лей. Бо на ват ста тыс ты ка — 
па каз чык ужы ван ня ал ка го лю, на блі жа ны да 15 літ раў на 
ду шу на сель ніц тва за год, — не ўся ляе ап ты міз му. Як трап-
на за ўва жыў мі ністр унут ра ных спраў Ігар Шу не віч пад час 

ад на го ін тэр в'ю, для пэў най ка тэ го рыі гра ма дзян га рэл ка 

ста ла пра дук там паў ся дзён на га ўжыт ку, амаль 

што пра дук там хар ча ван ня. СТАР. 4 СТАР. 2

ЦЫТАТА ДНЯ

Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ, 

мі ністр ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«У нас ёсць уста ноў ле ны ўка зам 
Прэ зі дэн та ўзро вень ін фля цыі 
на 2018 год. Сён ня аб са лют на 
ня ма пад стаў, каб га ва рыць пра 
не вы ка нан не гэ та га да ру чэн ня. 
Ца на — люс тэр ка эка но мі кі. Яна, 
з ад на го бо ку, па він на сты му ля ваць 
ра бо ту прад пры ем стваў, 
з дру го га — ад па вя даць ча кан ням 
лю дзей. І вось гэ ты ба ланс 
зна хо дзіц ца не руч ным спо са бам, 
а праз уста наў лен не пэў ных 
ін ды ка та раў. Перш за ўсё ца на 
склад ва ец ца з цэн так зва ных 
на ту раль ных ма на по лій. Гэ та 
кошт энер га рэ сур саў, транс пар ту, 
су вя зі. Тут са май вя лі кай праб ле май 
з'яў ля ец ца тое, што ў боль шас ці 
ар га ні за цый на ту раль ных 
ма на по лій ад сут ні чае раз дзель ная 
сіс тэ ма ўлі ку. Але ра бо та ў гэ тым 
кі рун ку вя дзец ца. Мы су мес на 
з Міністэрствам т ранс пар ту 
ства ры лі ра бо чую гру пу, зра бі лі 
гра фік. Не аб ход на ўста на віць 
пад ста вы па вы шэн ня цэн, 
пе ры я дыч насць 
і кры тэ рыі. Асноў ны кры тэ рый — 
гра шо выя да хо ды на сель ніц тва. 
Дру гі — цэ ны на су па стаў ных 
рын ках».
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Ці ка вая пра гул ка вы да ла ся ўчо ра ў ма лод шай гру пы 

мінск ага дзі ця ча га сад ка № 491. Гуль ня вую пля цоў ку за нес-

ла сне гам, і ма лыя ра зам з вы ха валь ні цай Юлі яй ЛІ СІЦ КАЙ 

ра бі лі са праўд ную снеж ную гор ку і на ват да па ма га лі Юліі 

Аляк санд раў не чыс ціць да рож ку. Ну і што, што ла па та 

ўдвая боль шая, — гэ та ж так ці ка ва!

У Кацярыны ГАРБАЧОВАЙ амбіцыйныя планы.


