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«Сёлета ў Беларусі
вядзецца будаўніцтва
больш за восем тысяч
аб'ектаў рознага
прызначэння. Трэць
з іх — гэта жыллё.
Больш за 15 працэнтаў —
сацыяльна-культурныя
аб'екты. У зоне
нашай увагі таксама
аб'екты прамысловага,
сельскагаспадарчага
прызначэння, дарожнага
будаўніцтва і іншыя.
У гэтым годзе інспекцыямі
дэпартамента
ўстаноўлены парушэнні
на 70 працэнтах аб'ектаў,
якія будуюцца ў краіне.
У структуры значных
парушэнняў 65 працэнтаў
дэфектаў выяўлена
ў арганізацыі будаўнічай
вытворчасці, аддзелачных
работах, запаўненні
аконных і дзвярных
праёмаў, работах
па ўладкаванні падлог,
драўляных і ізаляцыйных
канструкцыях,
добраўпарадкаванні
тэрыторый».

Фота БелТА.

• Зімовая Універсіяда — 2021 адменена з-за
новага штаму каранавіруса.
• Нацбанк вызначыў
пералік сістэмна значных
банкаў на 2022 год.
• Снежань сёлета чакаецца цяплейшы чым
звычайна.
• Больш за 300 пацярпелых ад галалёдных і халадовых траўмаў зарэгістравана ў Беларусі за два
тыдні.
• Ад ноўле ны аў тобусны рух па маршруце
Гродна — Варшава.
• «Ма гі лёўліфт маш»
распрацаваў двухузроўневую сямейную паркоўку на
два аўтамабілі.

Ігар ГУСЕЎ,
дырэктар Дэпартамента
кантролю і нагляду
за будаўніцтвам
Дзяржстандарта:
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«Мы небагатая краіна,
але нам чужое багацце
і чужыя тэрыторыі не патрэбныя»

КОРАТКА

ЦЫТАТА ДНЯ

ЛІСТАПАДА 2021 г.

За гэтым нешта стаіць

Прэзідэнт правёў нараду
па пытаннях ваеннай
бяспекі ў Цэнтры
стратэгічнага кіравання
Міністэрства абароны
ў беларускай сталіцы.
Падчас сустрэчы
Аляксандр Лукашэнка
паставіў задачы ваенным
у часы асаблівай
нестабільнасці на граніцы,
абмеркаваў з імі
меры супрацьдзеяння
ў выпадку магчымых
ваенных дзеянняў
і расказаў, чый бок
зойме наша краіна,
калі разгорнецца канфлікт
паблізу Беларусі.

Размову з ваеннымі Прэзідэнт пачаў
з заўвагі: падзеі, што разгортваюцца
ў Чарнаморскім басейне, пытанні, звязаныя з Украінай, Польшчай і краінамі
Балтыі, аўтаномна, незалежна ад Беларусі разглядаць нельга.
«Мы — звяно ў гэтым агульным
ланцугу. Мы яшчэ не да канца ведаем,
але ўяўляем задуму нашых праціўнікаў, сёння шчыра можам сказаць, нашых ворагаў», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.
Па яго словах, сталі часцей лятаць
над Калінінградскай вобласцю самалёты-разведчыкі, у сумежных з Беларуссю
краінах праходзяць маштабныя ваенныя вучэнні.
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На рэкордным полі
Атрад трактарыстаў
ААТ «Гастэлаўскае»
Мінскага раёна, пакуль
снежнае покрыва
не ахутала палеткі,
вывозяць і ўносяць
арганіку пад будучы
ўраджай, заворваюць.
Гэты здымак зроблены
на полі, якое сёлета
стала рэкордным:
пшаніцы тут намалацілі
звыш ста цэнтнераў
на гектар. А вясною
на ім будуць пасеяны
цукровыя буракі.
Дырэктар прадпрыемства
Станіслаў САКАЛОЎСКІ
(на здымку ён злева)
з трактарыстамі
Сяргеем МЫШКАЎЦОМ
і Валерыем МОТУСАМ
абыходзяць апрацаванае
поле і правяраюць якасць
зробленага.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

Простыя рэчы

НЕ ЗДАЦЦА Ў ПАЛОН УЗРОСТУ
Як палепшыць якасць жыцця пажылых людзей?

Па звестках на гэты год, у Беларусі пражывае каля
1,5 мільёна пажылых людзей, старэйшых за 65 гадоў. Паводле прагнозу, у 2030-м іх колькасць перавысіць два мільёны. Пажылыя людзі нярэдка
маюць сардэчна-сасудзістыя хваробы, праблемы
з апорна-рухальным апаратам, кагнітыўныя расстройствы, такія як зніжэнне памяці і працаздольнасці, пакутуюць ад псіхічных расстройстваў, у прыватнасці дэменцыі. Як вядома, людзі сталага веку
больш цяжка пераносяць і COVІD-19, а наступствы

ад гэтага захворвання могуць істотна пагаршаць іх
стан здароўя. На Міжнародным семінары «Сярэбраны анлайн-форум: псіхічнае здароўе і сацыяльны
дабрабыт» спецыялісты з розных галін расказалі,
што дапамагае палепшыць якасць жыцця пажылых
людзей, як знайсці ў ім сэнс і вярнуць цікавасць.
Аказваецца, заставацца ў страі часам дапамагаюць
самыя простыя рэчы: падтрымліваць гігіену, рэгулярна харчавацца, выконваць элементарныя практыкаванні.
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Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2022 года, — у падарунак
чатыры календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы

