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40 % 
скла дае на сён ня ўзро вень 
га зі фі ка цыі на сель ніц тва 
сель скай мяс цо вас ці кра і ны. 
Гэ та ў 2,7 ра за больш, чым 
у 2005 го дзе, і ў 1,6 ра за 
вы шэй за ўзро вень 2011 го да. 
Уся го ў кра і не га зі фі ка ва на 
пры род ным га зам 2,87 млн 
ква тэр, у тым лі ку ў сель скай 
мяс цо вас ці — 422 ты ся чы. 
Па ста не на 1 сту дзе ня 
2018 го да ў Бе ла ру сі 
га зі фі ка ва на пры род ным 
га зам 118 ра ё наў (100 %), 
113 га ра доў (100 %), 
88 па сёл каў га рад ско га, 
ра бо ча га і ку рорт на га ты паў 
з 89 (99 %), 3135 з 23174 
сель скіх на се ле ных 
пунк таў (13,5 %). 
Пра цяг ласць се так 
га за за бес пя чэн ня 
скла дае 59,98 тыс. км,
у тым лі ку 33,58 тыс. км (56 %) 
па бу да ва на ў сель скай 
мяс цо вас ці.
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Уладзімір 
Варанкоў: 
Рамэа ў… 60

СТАР. 13

Чатыры 
скліканні — 
гэта не жарты

Жанчына-
кіраўнік 

і жанчына-
кіроўца

СТАР. 5

ЗУБ РЫ НЫ ПЕ РА ПІСЗУБ РЫ НЫ ПЕ РА ПІС

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 09.02.2018 г.
Долар ЗША    1,9980
Еўра 2,4509
Рас. руб. 0,0346
Укр. грыўня 0,0737

Экс пер ты заЭкс пер ты за  

«ГРА ШО ВЫ БОК» 
ДТЗ

Ча му стра ха во га лі мі ту 
не заўж ды ха пае для кам пен са цыі?

Якія «пад вод ныя ка мя ні» ёсць у ацэн цы ўро ну пас ля да рож на-

транс парт на га зда рэн ня? Чым мо жа скон чыц ца ава рыя са, зда-

 ва ла ся б, мі ні маль ны мі на ступ ства мі? Што ча кае ча ла ве ка, які 

вы ра шыў не скар дзіц ца на ня пра віль ную пар коў ку ў ДАІ, а «пра ву-

чыць» кі роў цу са ма стой на? Жыц цё вых аб ста він, якія пры вод зяць 

у ан гар аў та та ва ра знаў чай экс пер ты зы, вель мі шмат. І зда рыц ца 

яны мо гуць не аба вяз ко ва з кі роў цам, але і на ват з пе ша хо дам.

Кроп кі над «і» ка рэс пан дэнт «Звяз ды» рас ста віў з да па мо гай вя ду-

ча га дзяр жаў на га су до ва га экс пер та ад дзе ла аў та та ва ра знаў чых 

экс пер тыз цэнт раль на га апа ра та Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

су до вых экс пер тыз Рус ла на ЛІП НІЦ КА ГА. СТАР. 4

Пра ві лы даў га лец цяПра ві лы даў га лец ця  

«ДА СЯГ НУЦЬ 
МОЖ НА 

АМАЛЬ УСЯ ГО,
 КА ЛІ ПА СТА ВІЦЬ 

МЭ ТУ...»
85-га до вая на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі, 

зна ка мі тая ба ле ры на Ні на ДА ВЫ ДЗЕН КА да гэ та га ча су 
пра цуе і кож ную ра ні цу ўстае а па ло ве шос тай...

Ба лет увай шоў у жыц цё на шай ге ра і ні ў да лё кім 

1943 го дзе. Уя ві це са бе: мі ну лі най ця жэй шы

41-ы і га лод ны 42-і га ды, 10-га до вая Ні на з ма май 

толь кі-толь кі вяр ну ла ся ў Маск ву пас ля эва ку а цыі 

ў За вол жа. У кра і не на ўсю моц бу шуе вай на, 

пра цяг ва ец ца бла ка да Ле нін гра да... А ма ма бя рэ 

Ні ну за ру ку і вя дзе ў ха рэа гра фіч нае ву чы лі шча 

пры Вя лі кім тэ ат ры опе ры і ба ле та. І па ся род жу дас на га 

ва ен на га ха о су ма лень кая дзяў чын ка па чы нае 

ву чыц ца тан ца ваць...

Яна на той мо мант ні я ка га ўяў лен ня не ме ла пра ба лет, ні ко лі яго 
не ба чы ла. І гэ ты да во лі вы пад ко вы вы бар яе ма ці, не зра зу ме ла 
чым пра дык та ва ны, але, па га дзі це ся, не вы тлу ма чаль на цу доў ны... 
Што гэ та бы ло? Лег ка дум насць, не вы чэрп нае жыц ця люб ства, не-
вы ні шчаль ная ве ра ў леп шае, у свет лую бу ду чы ню, ня гле дзя чы 
ні на што? Гэ та ўжо не мае зна чэн ня — важ на, што яе 
па рыў ду шы ў рэш це рэшт стаў Ні ні ным лё сам.

У ланд шафт ным за каз ні ку «На лі боц кі» ўзім ку ад бы ва ец ца ўлік дзі кіх жы вёл, 

у тым лі ку па га лоў 'я зуб ры на га стат ка. Ін жы нер-эко лаг за каз ні ка Ла ры са КУ ЛАК 

і егер Сяр гей БА ЦЯН на зі ра юць за па во дзі на мі зуб роў на пад кор ма чнай пля цоў цы 

ка ля вёс кі Бе ла ко рац Ва ло жын ска га ра ё на.
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