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Хочаш купацца — любі і правілы
знаходжання ў вадзе выконваць
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

А чаму купацца нельга?
«Падрыхтоўка да сезона вялася загадзя. У нас укамплектаваныя цалкам усе штаты,
усе ратавальнікі і медыцынскія
работнікі здалі адпаведныя залікі. Сродкі ратавання, якія неабходны для работы станцыі,
у наяўнасці і спраўныя. Былі
вылучаны сродкі на ўладкаванне новага пляжа, таму што
ў спякоту ў буднія дні тут 1000
людзей, я нават не кажу пра
выхадныя. Калі мы праводзім
рэйды на тым баку, дзе купацца
нельга, людзі задаюць пытанні:
«А чаму тут нельга купацца?»
Таму што тут няма пляжа. «Дык
стварыце новы!» — адзначае
старшыня Савецкай (горада
Мінска) раённай арганізацыі
АСВОД Алег ПЕРАСЯТНІК.
«Дзякуючы сумесным намаганням пляж створаны. 1 ліпеня
запланавана адкрыццё, якраз
да свята Дня Незалежнасці Беларусі. Часта пытаюць: «Возера ж адно і тое ж, але ў адным
месцы дазволена купанне, а ў
іншым забаронена, чаму так?»
Справа ў тым, што, па-першае,
напярэдадні сезона чысціцца
дно, вадалазамі дастаецца адтуль усякае смецце. Чалавек
можа заходзіць у ваду не баючыся, што ён параніцца. Па-другое, ратаванне. Мы не можам
ахапіць усе вадаёмы, але там,
дзе ёсць пляжы, нашы ратавальнікі пастаянна дзяжураць.
Ёсць упэўненасць, што, калі чалавеку стане дрэнна, яму будзе
аказана дапамога», — падкрэслівае Алег Перасятнік.

работы ў арганізацыі. Дзверы
адчыненыя для моцных, разумных і адважных, хто лічыць
сваім абавязкам выканаць адну з важных задач — забяспечыць бяспеку людзей пры
знаходжанні ў вадзе.
Важную ролю ў выкананні
задач па недапушчэнні гібелі
людзей на водах у месцах вялікай канцэнтрацыі грамадзян
аказвае МНС і Рэспубліканскі
атрад спецыяльнага прызначэння «ЗУБР», а кантроль за бяспекай суднаходства маламерных
суднаў — Дзяржаўная інспекцыя
па маламерных суднах.
Вядома, што 17 з 21 пляжаў
знаходзяцца пад пільным наглядам ратавальнікаў. АСВОД
сумесна з адміністрацыяй раёнаў падрыхтаваў хадайніцтвы
аб стварэнні чатырох новых
пастоў. Сёння ўжо прынята рашэнне аб адкрыцці двух пастоў
на пляжах Заслаўскага вадасховішча, а яшчэ два адкрыюцца ў 2023 годзе.
Каб стварыць бяспечныя
ўмовы для адпачынку грамадзян каля вады і павялічыць
колькасць месцаў, дазволеных
для купання, сёлета па рэкамендацыі Таварыства ратавання на водах адміністрацыя
Савецкага раёна ўводзіць у
дзеянне новы пляж на Цнянскім вадасховішчы. Таксама
ўжо адкрыты адзін ведамасны
пляж ААТ «Сябры» на вадасховішчы Дразды. Працягваецца і работа па абсталяванні
пляжаў сродкамі відэакантролю, гукавой абвестцы, месцамі
купання для дзяцей.

Тым часам...
АСВОД у Брэсцкай вобласці праводзіць на пляжах
майстар-класы для адпачывальнікаў
На ўсіх вадаёмах Магілёва забаронена купацца і дарослым,
і дзецям: гарадскім пляжы Дняпра, Пячэрскім і Грабянеўскім
вадасховішчах, а таксама на пляжы Дняпра ў раёне аграгарадка Палыкавічы.
На вадаёмах Брэсцкай вобласці сёлета патанулі 42 чалавекі, у тым ліку 13 з пачатку купальнага сезона. З гэтых 13 чалавек 11 (паводле папярэдняй інфармацыі) былі нецвярозымі,
а 12 загінулых купаліся ў забароненых месцах.
Месцы масавага адпачынку каля вады, дазволеныя і забароненыя, у Гомельскай вобласці штодзень кантралююць
не менш як 170 міліцыянераў, паведаміў учора на апаратнай
нарадзе ў аблвыканкаме першы намеснік начальніка УУС —
начальнік міліцыі грамадскай бяспекі Анатоль Васільеў.
На ўзбраенні вадалазнаратавальнай службы маецца
вадалазны рыштунак для забеспячэння вадалазных работ. У наяўнасці вадалазныя
касцюмы сухога і мокрага тыпу, ласты, аквалангі, для таго
каб вадалазы маглі выконваць
свае задачы пад вадой. Зараз
сіламі манеўрана-пошукавай
групы праходзяць заняткі —
трэ ні ро вач ныя спус кі. Для
экстраннага выезду і ажыццяўлення пошуку ў штаце маецца спецыяльная група. Яна
перасоўваецца на службовым
аўтамабілі, з сабой маецца катар з дадатковым абсталяваннем — санарам, які забяспечвае пошук прадметаў альбо
патанулых людзей.
Работа не з лёгкіх, спалучана з цяжкімі ўмовамі, звязанымі са знаходжаннем пад ціскам
у вадзе на розных глыбінях.
Таму для працы патрабуюцца спецыяльна падрыхтаваныя спецыялісты, якія маюць
добрае здароўе і валодаюць
адпаведнымі ведамі, навыкамі і ўменнямі па правядзенні
такіх работ. АСВОД заўсёды
вітае ўсіх, хто адгукаецца для

СЁННЯ
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.45
4.27
4.35
4.41
5.02
5.12

Адпачынак па законе
Для забеспячэння на пляжах і прылеглых тэрыторыях
належнага грамадскага парадку, а таксама для выяўлення
правапарушэнняў, звязаных
з распіццём спіртных напояў і
купаннем у забароненых месцах, АСВОД сумесна з ГУУС
Мінгарвыканкама вызначылі
алгарытм узаемадзеяння: ад
парадку патрулявання да прыняцця прэвентыўных мер рэагавання да парушальнікаў.
«За распіццё алкагольных,
слабаалкагольных напояў і піва
ў забароненых месцах, у тым
ліку і на пляжы, прадугледжана
адміністрацыйная адказнасць
паводле артыкула 19 Кодэкса
РБ аб адміністрацыйных парушэннях, якая прадугледжвае
штраф да 8 базавых велічынь
(1 БВ — 32 беларускія рублі).
Пры паўторным выяўленні такіх
фактаў і складання пратакола
аб адміністрацыйным правапарушэнні штраф павялічваецца
да 15 базавых велічынь, альбо
адміністрацыйны арышт. Неабходна адзначыць, што за купанне ў забароненых месцах, дзе
гэта не вызначана адпаведнымі

арганізацыямі, прадугледжана
адміністрацыйная адказнасць
па артыкуле 24.42 Кодэкса
РБ аб адміністрацыйных парушэннях, што цягне накладанне
штрафу да 3 базавых велічынь.
Калі ж грамадзянін купаўся ў забароненым месцы ў стане алкагольнага ап'янення, то гэта
з'яўляецца акалічнасцю, якая
абцяжарвае адміністрацыйную
адказнасць, і адпаведна штраф
будзе большым», — адзначае
намеснік начальніка ўпраўлення аховы правапарадку і
прафілактыкі ГУУС Мінгарвыканкама, падпалкоўнік міліцыі Сяргей ПРЫГОДЗІЧ.
Сваю эфектыўнасць у папярэджанні гібелі людзей у месцах, забароненых для купання,
даказалі сумесныя рэйды АСВОД, МНС, органаў унутраных
спраў і БРСМ. Быў распрацаваны і ўзгоднены паміж бакамі
графік сумесных рэйдаў.
Дзеля аховы жыцця і здароўя
грамадзян адміністрацыямі раёнаў ва ўстаноўленым парадку
вызначаны месцы, забароненыя
для купання. Для абазначэння
гэтых месцаў Таварыствам ратавання на водах прапанаваны
ўзор інфармацыйнага стэнда.
Яны павінны размяшчацца на
берагах вадаёмаў, вызначаных
разам з работнікамі пракуратуры і адміністрацыяй раёнаў. Сумесная мэтанакіраваная работа
дазволіць гарантаваць бяспеку
грамадзян на вадаёмах сталіцы
ў купальны перыяд.
На Цнянскім вадасховішчы
дзяжурная змена ратавальнікаў і супрацоўнікі органаў
унутраных спраў праводзілі
адпрацоўку пазаштатнай сітуацыі па дастаўцы грамадзяніна, які купаўся ў забароненым
месцы, на бераг. З парушальнікам правялі прафілактычную
гутарку і прыцягнулі яго да адміністрацыйнай адказнасці.
Таксама быў прадэманстраваны выпадак патаплення чалавека ў вадзе: яго выратавалі, даставілі на бераг, аказалі
першую дапамогу і перадалі
брыгадзе хуткай дапамогі.
Акрамя таго, для папярэджання парушэнняў правіл
бяспекі ў вадзе з дзецьмі супрацоўнікі праваахоўных органаў і Таварыства ратавання на
водах правялі прафілактычную
гутарку з маці, чыё дзіця знаходзілася ў вадзе без нагляду.

Раяць медыкі
Асаблівая ўвага была ўдзелена правілам паводзін, абавязковым да выканання на адкрытай
вадзе. Як распавёў намеснік
дырэктара па арганізацыйна-метадычнай рабоце РНПЦ
траўматалогіі і артапедыі,
кандыдат медыцынскіх навук, урач-нейрахірург Кірыл
КРЫВАРОТ, адна з прычын,
якая цягне гібель людзей на вадзе, — купанне ў забароненых

Месяц
Маладзік 29 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Захад Даўжыня
дня

21.42
21.40
21.33
21.20
21.56
21.48

16.57
17.13
16.58
16.39
16.54
16.36

месцах. Таму вельмі важная
рэкамендацыя — купацца толькі
ў спецыяльна адведзеных мясцовасцях, дзе пляж для гэтага
ачышчаны і абсталяваны. Не
варта плаваць у суднаходных
частках вадаёму, заплываць за
буйкі, ныраць з лодкі або ў незнаёмым месцы.
«Найбольшую небяспеку
ўяўляюць ныранні ў непрызначаных для гэтага месцах. У выніку ўдараў галавой аб дно пашкоджваюцца шыйныя аддзелы
пазваночніка і спіннага мозгу,
што можа ўскладніць дзейнасць
рук і ног, парушыць функцыі тазавых органаў. Мы, як нейрахірургі, робім усё магчымае,
але шкода, якая была нанесена
спіннаму мозгу ў такіх выпадках, у большасці непапраўная.
Такія ныранні заканчваюцца інвалідызацыяй», — падкрэсліў
Кірыл Крыварот.
Яшчэ адна важная рэкамендацыя медыкаў — захаванне
пітнога рэжыму. «Адпачываць
на ва дзе трэ ба пра віль на.
Па-першае, ужываць вялікую
колькасць вадкасці. Па-другое,
па магчымасці пазбягаць прамых сонечных прамянёў», —
параіў Кірыл Крыварот.
Важнае правіла, якое неабходна выконваць, адпачываючы
каля вады, — забарона на ўжыванне любых спіртных напояў.
Аналіз няшчасных выпадкаў на
водах у 2020—2021 гадах паказвае, што адна з асноўных прычын
гібелі людзей — парушэнне мер
бяспекі на вадзе ў стане алкагольнага ап'янення. Гэтая тэндэнцыя захоўваецца і ў 2022 годзе.
З агульнай колькасці патанулых
у 2022 годзе 58 чалавек знаходзіліся ў стане алкагольнага (наркатычнага) ап'янення.
Напрыканцы карэспандэнты
наведалі і ратавальную станцыю Камсамольскага возера.
Там была праведзена трэніроўка па ратаванні грамадзян, якія
ўпалі ў ваду з катамарана. Любое парушэнне правілаў бяспекі можа прывесці да падзення,
што і адбылося. Чалавек зняў
камізэльку бяспекі, стаў на катамаран і расслабіўся, пасля
чаго страціў раўнавагу і апынуўся ў вадзе. Асабліва важна
аказаць хуткую дапамогу: пасля пяці хвілін адмірае галаўны

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея.
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона,
Апанаса, Міхала, Якуба.

ЗАЎТРА

мозг — асноўны орган. Але нам
пашчасціла: хулігана выратавалі. Таксама паказалі, як ловяць правапарушальнікаў, што
перапраўляюцца на гідрацыкле
па забароненых месцах.
Падагульніў усё вышэйсказанае старшыня рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб'яднання «Беларускае
рэспубліканскае таварыства
ратавання на водах» Анвар
ІГАМБЕРДЗІЕЎ:
«Дзесьці з 6 чэрвеня ў Рэспубліцы Беларусь усталявалася гарачае сухое надвор'е. На
сёння, па нашых аператыўных
даных, патануў 171 чалавек, з
іх 10 непаўналетніх. У мінулым
годзе ў нас патанула на 21 чалавека больш — 192 чалавекі,
з іх 12 непаўналетніх.
Складаная карціна і ў гэтым годзе: тэмпература б'е
рэкорды, і народ ідзе да месцаў масавага адпачынку, туды,
дзе ёсць вада. Крыху знізілася
колькасць гібелі непаўналетніх.
Асноўная прычына гібелі дзяцей — пакіданне іх без нагляду.
Трэба трымаць дзяцей на адлегласці выцягнутай рукі.
З усталяваннем гарачага надвор'я ў краіне пачасціліся выпадкі, калі гінуць у начны час.
Моладзь выязджае да вады,
вядома, дзесьці і злоўжывае
спіртнымі напоямі, ідзе ў незнаёмае месца купацца, і, як вынік,
часам здараецца і бяда.
Сёння ў нас 435 месцаў,
прыстасаваных для купання,
летась было 424. Павялічылася колькасць забароненых
месцаў — 2843, больш на 997
месцаў. Але забароненыя месцы вызначаюць выканаўчыя
органы мясцовай ўлады, яны
публікуюць іх на сайтах. Але
ёсць неабсталяваныя месцы
для купання: чалавек бачыць
вадаём, заходзіць туды, але не
ведае, якая там акваторыя, цячэнне, якое дно.
Ідзе маніторынг МНС месцаў масавага адпачынку — у
мінулыя, у прыватнасці, выхадныя па Мінскай вобласці. У нас
шмат прыгожых лакацый, але
нярэдка гэта кар'еры, небяспечныя месцы, дзе глыбіня можа
дасягаць 10 і больш метраў, дзе
складана дапамагчы, калі трапіў у бяду. Часта гэта тэхнічныя
вадаёмы, плаціны, дзе магчыма
зацягванне. Таму мы заклікаем:
будзьце пільныя на вадзе. Адпачынак павінен быць карысны і
ісці толькі на здароўе».
Апынуўшыся на пляжы, не
варта спадзявацца на лёс —
будзьце пільныя кожную хвіліну, не зводзьце вачэй з дзяцей.
«Толькі што быў тут» і «Адвярнулася на хвілінку», — так
часта адказваюць бацькі, якія
сядзяць на беразе. Бо аб тым,
што вада не даруе бестурботнасці, вядома кожнаму.
Данііл ХМЯЛЬНІЦКІ,
Крысціна ДУБАЎЦОВА.

Спорт-тайм

ПЛАВАННЕ, БАСКЕТБОЛ,
БАРАЦЬБА Ў ТОПЕ ПРЫЗЁРАЎ
У традыцыйным аглядзе «Звязды»
расказваем пра спартыўныя падзеі мінулага тыдня

ТУР НІР ТЫД НЯ. У Брэс це
скон чыўся ад кры ты Ку бак Беларусі па плаванні, удзел у якім
узялі беларускія і расійскія спартсмены. Беларускія плыўцы — сярод пераможцаў. Ілья Шымановіч стаў лі да рам на дыс тан цыі
50 метраў брасам, у гэтым жа
ві дзе пра гра мы ся род жан чын
найлепшай стала Аліна Змушка.
Рыгор Пякарскі стаў бронзавым
прызёрам на дыстанцыі 100 метраў ба тэрфля ем. У ад па ведным ві дзе пра гра мы ў жан чын
Настасся Куляшова і Настасся
Шкур дай за ва я ва лі ся рэб ра ны
і брон за вы ме да лі. Брас таў чанін Іван Ада мчук за няў трэ цяе
месца на дыс танцыі 200 метраў
комплексным плаваннем. Брастаўчанка Алеся Ігнатовіч стала
трэцяй на 200 метрах вольным
стылем, такое ж месца ў дадзеным відзе праграмы сярод мужчын заняў Канстанцін Курачкін.
На «палцінніку» на спіне беларусы Вік тар Стасяловіч і Максім
Крэпскі сталі ўладальнікамі сярэбранага і бронзавага медалёў.
У аналагічным відзе праграмы
сярод жанчын прадстаўніца Мінскай вобласці Паліна Буртылёва
паказала трэці вынік. Канстанцін
Курачкін на дыс танцыі 800 метраў воль ным сты лем за ва я ваў
«серабро». У змешанай эс тафеце 4х100 вольным стылем каманда Мінска заняла другое месца,
а прадстаўнікі Гомельскай вобласці сталі трэцімі. У змешанай

эс та фе це 4х100 комп лекс ным
плаваннем каманда Мінска размясцілася на другой пазіцыі, а
на трэцім месцы — спартсмены
Брэсцкай вобласці.
Усяго ў адкрытым Кубку Беларусі па плаванні ў Брэсце ўзяло
ўдзел больш за 300 спартсменаў
з дзвюх краін. Па выніках чатырох
дзён спаборніцтваў беларуская
каманда заваявала 10 залатых
узнагарод, расіяне перамаглі ў
32 фіналах.
КАМАНДА ТЫДНЯ. Зборная
Беларусі па баскетболе 3х3 стала
бронзавым прызёрам міжнароднага турніру «Дружба Cup», які
завяршыўся ў Астраўцы. У паўфінальным паядынку на кортах
САК «Імпульс» беларуская дружына ўступіла маскоўскаму клубу
Іnanomo з вынікам 14:21. Беларусь прадстаўлялі Сяргей Вабішчэвіч, Андрэй Рагазенка, Аляксей Навойчык і Максім Лютыч,
які быў прызнаны найлепшым
цэнтравым гэтых спаборніцтваў.
У рашаючым паядынку за першае
месца баскетбалісты Іnanomo перайгралі Bad Boys з Бранска з вынікам 21:10.

ГУЛЬНЯ ТЫДНЯ. На Заслаўскім вадасховішчы прайшоў адкрыты чэмпіянат Мінска па пляжным
валейболе, прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Удзел у адкрытым чэмпіянаце сталіцы ўзялі як прафесіяналы, так і
аматары, у склад кожнай каманды
ўвайшлі па два спартсмены. Пера-
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год — беларускі вынаходнік Казімір Чарноўскі пачаў распрацоўку праекта
падводнага карабля (пазней яго
ідэю ажыццявіў генерал К. А. Шыльдэр, які пабудаваў у 1834 годзе першую металічную
падводную лодку).
год — створана Віленская археаграфічная камісія, навукова-асветніцкая
ўстанова, якая займалася зборам і даследаваннем
помнікаў даўніны на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Заснавана па ініцыятыве Я. П. Тышкевіча пры Віленскім музеі старажытнасцяў.
год — у Мінску створана Беларускае
таварыства дапамогі пацярпелым ад
вайны — адзін з цэнтраў беларускага нацыянальнага руху; дзейнічала да канца 1917 года.
год — нарадзіўся (в. Латыгаль Сенненскага раёна) Іван Рыгоравіч Паўлоўскі, савецкі дзяржаўны дзеяч, адзін з кіраўнікоў
чыгуначнага транспарту, Герой Сацыялістычнай
Працы, кандыдат эканамічных навук. З 1941 года
на кіруючых пасадах на чыгуначным транспарце.
З 1972 года — начальнік галоўнага ўпраўлення Міністэрства шляхоў зносін, намеснік міністра,
у 1977—1982-м — міністр шляхоў зносін СССР.
З 1982 года — 1-ы намеснік пастаяннага прадстаўніка СССР у Савеце эканамічнай узаемадапамогі.
1926 год — СНК БССР зацвердзіў першы спіс помнікаў культуры, узятых пад ахову дзяржавы.
год — Ісаак Ньютан
апублікаваў у Лонда не фун да мен таль ную пра цу
«Ма тэ ма тыч ныя асно вы на туральнай філасофіі», якая змяшчае выклад яго найважнейшых
адкрыццяў у галіне прыкладной матэматыкі, астраноміі і фізікі, у тым ліку і тэорыю сусветнага
прыцягнення.
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можцам мужчынскага турніру стаў
гомельскі тандэм Дзмітрый Макарэнка — Уладзімір Галота, сярод
жанчын найлепшымі аказаліся
Святлана Шымановіч і Святлана
Кульгавеня з Мінска.
ДА КУ МЕНТ ТЫД НЯ. Бе ларускае фізкультурна-спартыўнае
таварыства «Дынама» і Усерасійскае фіз культур на-спар тыў нае
таварыства «Дынама» падісалі
пагадненне аб пашырэнні супрацоўніцтва. Абедзве арганізацыі
даўно і плённа супрацоўнічаюць
у розных напрамках. У пагадненні
замацаваны асноўныя палажэнні, па якіх абодва таварыствы
будуць працягваць сваю работу
па рэалізацыі сумесных праграм,
праектаў і мерапрыемстваў, накі ра ва ных на фар мі ра ван не ў
грамадства высокіх духоўна-маральных прынцыпаў і грамадзянскай адказнасці, папулярызацыі
фізічнай культуры і спорту, захавання ваеннай і спартыўнай, гістарычнай спадчыны. Дакумент у
НАК Беларусі падпісалі старшыня
УФСТ «Дынама» Ігар Абярэмка і
старшыня ВФСТ «Дынама» Анатоль Гулеўскі.
ГЕРОІ ТЫДНЯ. У Калінінградзе адбыўся XXV турнір па вольнай барацьбе сярод юніёраў да
24 га доў па мя ці за слу жа на га
майстра спорту А. А. Шуміліна.
Беларускія спартсмены заваявалі
10 узнагарод. Пераможцамі турніру сталі Дзмітрый Шамела (57 кг)
і Уладзіслаў Казлоў (97 кг). Сярэбраныя прызёры — Дзяніс Салавей
(65 кг), Дзмітрый Дзенісеня (79 кг)
і Павел Дзятлаў (97 кг). Бронзавыя медалі заваявалі Ягор Рудаўскі (57 кг), Давуд Алізалаў (74 кг),
Ілья Хамцоў (86 кг), Аляксей Пархоменка (92 кг) і Мікіта Гаргун
(125 кг).
Валерыя СЦЯЦКО.
Фота з адкрытых крыніц.
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год — захоплены ў пачатку Паўночнай
вайны ў палон паморскі рулявы Іван
Рабаў, завёўшы на мель шведскую эскадру прама
перад гарматамі крэпасці, сарваў спробу захопу горада Архангельска: караблі былі абезрухоўлены і
падчас дзесяцігадзіннай артылерыйскай перастрэлкі
знішчаны. Шведы расстралялі Рабава, але ён не загінуў, а змог прыкінуцца мёртвым, затым выкінуўся за
борт і даплыў да берага. Там ён быў узяты пад варту
і абвінавачаны ў дапамозе шведам. Аднак увосень
Пётр І загадаў архангельскаму ваяводзе князю Аляксею Празароўскаму вызваліць Рабава з-пад варты,
узнагародзіць яго і адправіць у Маскву.
год — нарадзіўся Павел
Сцяпанавіч Нахімаў, рускі флатаводзец, адмірал. У Крымскую
вайну, камандуючы эскадрай, разграміў турэцкі флот. У 1854—1855 гадах —
адзін з кіраўнікоў гераічнай абароны
Севастопаля.
год — англічанін Томас Кук адкрыў
першае турыстычнае агенцтва.
год — нарадзілася Клара Цэткін,
дзяячка германскага і міжнароднага камуністычнага і рабочага руху, удзельніца
стварэння ІІ Інтэрнацыянала. Адна з арганізатараў
саюза «Спартак». У Камінтэрне ўзначальвала Міжнародны жаночы сакратарыят, з'яўлялася кіраўніком Міжнароднай арганізацыі дапамогі барацьбітам
рэвалюцыі.
год — у рамках рэалізацыі новай
эканамічнай палітыкі ў Савецкай Расіі прыняты дэкрэт, які дазволіў здачу дзяржаўных
прадпрыемстваў у арэнду прыватным асобам.
год — Вялікая Айчынная вайна: пачатак Курскай бітвы.
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ЯЎГЕНІЯ ЯНІШЧЫЦ:
«Дарагія абліччы /
Нават смерці не сцерці».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Сяб роў ка — гэ та служ ба на він,
лікёра-гарэлачная крама і цэнтр псіхалагіч най падтрымкі...
Пасля п'янкі два му жыкі дзеляцца
ўражаннямі. Адзін прызнаецца:
— Уяўляеш, прачынаюся сёння раніцай — ляжу на дыване, а дыван на
сцяне вісіць...
Дзве сяброўкі:
— Ах, ты б ведала, якія словы ён
кажа, якія кветкі дорыць, якія падарункі і як пра мяне клапоціцца... Хоць
замуж за яго ніколі не выходзь!
У жыцці трэба быць моцным і непрабіўным: як фісташка без расколіны.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
для зваротаў: zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1720.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 ліпеня 2022 года.

