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• Брэсц кая i Го мель ская 

воб лас цi за вяр шы лi сяў бу 

ран нiх яра вых.

• Ахоў ныя эк ра ны для 

ме ды каў ства ра юць на 

3D-прын та рах у тэх на-

пар ку ГрДУ iмя Ян кi Ку-

па лы.

• Бе ла ру сы ў I квар та ле 

ку пi лi ва лю ты на $452,2 млн 

больш, чым пра да лi.

• Мi на ду ка цыi рэ ка-

мен дуе школь нi кам на 

ка нi ку лах аб ме жа ваць 

кан так ты i за няц ца са ма-

аду ка цы яй.

• Па чы на юц ца трэ нi роў кi 

ро ты га на ро вай вар ты ў 

Мiн ску.

• Удзель нi чаць у бiр-

жа вых тар гах БУТБ ця-

пер мож на з ма бiль ных 

пры лад.

• Вай скоў цы ўнут ра ных 

вой скаў МУС за сту пi лi на 

ба я вое дзя жур ства па ахо-

ве Бе лА ЭС.

КОРАТКА

СТАР. 13

ВЫДАВЕЦТВЫ 
ВА ЎМОВАХ 
ПАНДЭМІІ

ЛЕКІ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ

Iгар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 
на мес нiк 
прэм' ер-мi нiст ра:

«Мы ак тыў на 
пра цу ем над тым, каб 
за бяс пе чыць павышаны 
по пыт на мас кi. Шэ раг 
прад пры ем стваў 
у ка рот кi тэр мiн 
пе ра пра фi ля ваў ся, i 
мы, да рэ чы, ця пер ужо 
вый шлi на па ра мет ры 
вы пус ку 450-500 ты сяч 
ма сак у су ткi. У кан цы 
тыд ня пла ну ем вый сцi 
на 1 мiль ён. I за да ча 
ста вiц ца, каб яшчэ 
праз паў та ра тыд ня 
вый сцi на 2 мiль ё ны 
ма сак у су ткi. Та му ўсе 
тыя па трэ бы, якiя ёсць 
у на шым гра мад стве, 
бу дуць у поў най ме ры 
за да во ле ны».

ЦЫТАТА ДНЯ

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі

Пры ехаць за 30 хвi лiн
Як у ава рый ных вы пад ках 
па вiн ны рэ ага ваць ка му наль нi кi

У лю бой эк стран най сi ту а цыi мы без вя лi кiх на ма ган няў мо жам 

вы клi каць хут кую да па мо гу, мi лi цыю, га за вую служ бу цi су пра-

цоў нi каў МНС. Але што ра бiць, ка лi пра рва ла во да пра вод ную 

тру бу цi зда ры ла ся ка рот кае за мы кан не?

У Бе ла ру сi дзей нi чае та кi да ку мент, як «Тэх нiч ная экс плу а та цыя 

жыл лё вых i гра мад скiх бу дын каў i збу да ван няў. Па ра дак пра вя дзен ня». 

Ме на вi та там i пра пi са ны нар ма тыў ныя тэр мi ны па вы праў лен нi са мых 

роз ных ня спраў нас цяў у жы лых да мах. На прык лад, ка лi ў вас ця чэ дах, 

то яго па вiн ны ад ра ман та ваць на пра ця гу су так. Тое ж да ты чыц ца па-

шко джан няў бал ко наў, лiф таў цi да ма фо наў. Ка лi ў до ме са пса ва лi дзве-

ры цi шкло ў вок нах, то ле там гэ тую праб ле му му сяць вы ра шыць за трое 

су так, зi мой — за су ткi. Знад вор ны ва да сцёк па вiн ны ад ра ман та ваць 

за пяць су так. У не ка то рых вы пад ках трэ ба не ад клад на за га родж ваць 

не бяс печ ную зо ну — на прык лад, ка лi га вор ка iдзе пра бал ко ны. У асоб-

ных сi ту а цы ях (ня спраў нас цi га за вай плi ты, лiф таў i да т. п.) не аб ход на 

ад ра зу спы няць экс плу а та цыю аб ста ля ван ня. Пэў ныя ме ры 

бяс пе кi пры ма юць, ка лi на сто лi ад слой ва ец ца тынк.

На ва цыi ў аду ка цыiНа ва цыi ў аду ка цыi

У БIЗ НЕ СЕ 
НА ВАТ ДЗЕ ЦI
Як у ма гi лёў скiх хлоп чы каў i дзяў чы нак 

фар мi ру юць асно вы крэ а тыў на га мыс лен ня
Шко ла «Аль фа+» iс нуе ў Ма гi лё ве ўся го год, але ў яе ўжо 

ёсць па ста ян ныя на вед валь нi кi. На жаль, па пры сут нi чаць на 

ўро ку не атры ма ла ся — у су вя зi з ка ра на вi ру сам усе за ня ткi 

з дзець мi вя дуц ца ця пер у рэ жы ме ан лайн. Ма гi ляў чан ка 

Воль га Да ра шэн ка — ад на з тых, чые дзе цi тут зай ма юц ца 

з мо ман ту ад крыц ця. Яна пры вя ла сю ды свай го сы на, ка лi 

ён быў пя цi клас нi кам. Ка жа, што хлоп чык быў за цiс ну ты, не 

ўмеў зна хо дзiць агуль ную мо ву з ад на год ка мi. Ця пер ён стаў 

больш ад кры ты i ка му нi ка бель ны, на ву чыў ся рас стаў ляць 

пры яры тэ ты i сяб ра ваць з ад на клас нi ка мi...

МАТ РЫ ЦА КАР' Е РЫ
Ды рэк тар шко лы Мак сiм ЛАЎ РЫ НЕН КА сам ма ла ды баць ка, 

яго сы нам 11 i 4 га ды. Ён юрыст па аду ка цыi, пэў ны час пра ца ваў у 

ор га нах бяс пе кi, але ад ной чы зра зу меў, што яго ста рэй шы сын Iл ья 

рас це без баць коў ска га на гля ду. Не ха це ла ся, каб так зда ры ла ся i з 

ма лод шым Ра ма нам. Тым больш што ўсё час цей ста ла пры хо дзiць 

дум ка — па спра ба ваць рэа лi за ваць ся бе ў чымсь цi но вым, яшчэ 

нi кiм не рас кру ча ным.

— Ка жуць, што доб ра там, дзе нас ня ма, а мне за ха це ла ся зра-

бiць доб ра там, дзе мы ёсць, — усмi ха ец ца Мак сiм. — Дум ка пра 

аду ка цыю з'я вi ла ся пас ля та го, як я нi чо га цi ка ва га не знай шоў для 

свай го ста рэй ша га сы на. На рэш це вый шаў на тое, што мя не за ча пi-

ла, — но ва сi бiр скую фран шы зу «Мат ры ца кар' е ры». Мне яе пад ка за лi 

ўла даль нi кi iн шых фран шыз. У пла не аду ка цыi Ра сiя пра су ну ла ся 

сён ня вель мi да лё ка. Я раз маў ляў з кi раў нi ка мi вя ду чых аду ка цый ных 

фон даў Поль шчы, Iз ра i ля. Апош нi, да рэ чы, у тым, што да ты чыц ца 

бiз нес-аду ка цыi, стар та паў, сён ня на пе ра дзе пла не ты ўсёй. Але, як 

ска за лi iз ра iль скiя экс пер ты, iх дзе цi ця пер iмк нуц ца па ехаць ву чыц ца 

не ў Аме ры ку i Еў ро пу, а ме на вi та ў Ра сiю.СТАР. 4

Ма ту лi на шко ла кi роў цаў

Шмат дзет ная ма ту ля Iры на АБ МЁТ КА, якая жы ве ў Каст рыч нiц кiм ра ё не 
ста лi цы, вы хоў вае сва iх сы ноў уме лы мi i са ма стой ны мi, дае iм маг чы маць 
раз вi вац ца, не ба яц ца цяж кас цяў, быць у доб рай фi зiч най фор ме. 
На што дзён ных пра гул ках хлоп чы кi асвой ва юць двух ко ла вы транс парт. 

Ста рэй ша му Ула дзi сла ву пяць га доў, ся рэд ня му Яго ру — тры, а ма лод ша му 
Iва ну споў нiў ся толь кi го дзiк, але i ён, гле дзя чы на бра тоў, хо ча хут чэй 
на ву чыц ца ез дзiць.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К, фота аўтара.


