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• Дзень ве даў у Бе ла-

ру сі прой дзе 2 ве рас ня.

• У Лі дзе ўста лёў ва юць 

пом нік кня зю Ге ды мі ну.

• Ка ля 50 тысяч ла зер-
ных умя шан няў на ва чах 
пра вод зяць што год у Бе-
ла ру сі.

• У нашай краіне з'я ві лі-
ся элект рон ныя сім-кар ты. 
Дзя ку ю чы eSІM у ад ным тэ-
ле фо не ця пер мо жа быць 
да пя ці аба ненц кіх про фі ляў 
(г. зн. роз ных ну ма роў).

• «Бел легп рам» шу кае 
ін вес та ра для прад пры ем-
ства «Ды ва ны Брэс та».

• Свя та да юбі лею ка ра на-
цыі аб ра за Бо жай Ма ці «Ула-

дар ка азё раў» пра вя дуць 

16—17 жніў ня ў Брас ла ве.

КОРАТКА

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Сё ле та та ры фы на 
жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі па вы шац ца не 
бу дуць. Як вя до ма, у 
ад па вед нас ці з да ру чэн нем 
Прэ зі дэн та та ры фы на 
па слу гі ЖКГ не па він ны 
па вы шаць больш чым на 
пяць до ла раў у год. Сё ле та 
ў якас ці экс пе ры мен та 
кошт па слуг па вы шаў ся 
ў два эта пы: 
з 1 сту дзе ня і з 1 чэр ве ня. 
З 1 сту дзе ня па да ра жэ лі 
па слу гі га за-, элект ра- 
і во да за бес пя чэн ня, 
во да ад вя дзен ня, па 
кап ра мон це, са ні тар ным 
утры ман ні да па мож ных 
па мяш кан няў, па ме ры 
кам пен са цыі вы дат каў 
на элект ра энер гію, а 
з 1 чэр ве ня — га ра чае 
во да за бес пя чэн не і 
ацяп лен не, за якое 
на сель ніц тва бу дзе 
пла ціць па фак це толь кі ў 
ліс та па дзе, пас ля па чат ку 
ацяп ляль на га се зо на. Гэ та 
быў уда лы экс пе ры мент. 
Сур' ёз ных прэ тэн зій з бо ку 
на сель ніц тва не бы ло».
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Сак рэ ты сма куСак рэ ты сма ку

DOLCE VІTA 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

Тэх но лаг-кан ды тар Воль га ПІС КУН — пра лю бі мыя 
ла сун кі, но выя рэ цэп ты і тое, як за ха ваць фі гу ру, 

ка лі што дзень нос ка зы ча во дар ша ка ла ду

Ка лі за меж ні кі за пыт ва юц ца, што трэ ба вез ці з Бе ла ру сі ў якас ці 

су ве ні ра, мно гія мяс цо выя ра яць за ві таць у кан ды тар скія ад дзе лы 

пра дук то вых крам. Цу кер кі, ша ка лад кі, зе фір — той са мы ай чын ны 

пра дукт, за які са праў ды не со рам на. «Звяз да» ад пра ві ла ся ў На роў-

лю, каб па зна ё міц ца з ты мі, хто ста іць за ства рэн нем 

са лод ка га імі джу кра і ны.

Бяс пе каБяс пе ка

СТА РЫ АТ РАК ЦЫ ЁН 
АД ПА ЧЫ НАК НЕ СА ПСУЕ
Ка лі ён, вя до ма, тэх ніч на спраў ны
Пар кі ў буй ных га ра дах і на ват у не ка то рых дроб ных 

ра ён ных цэнт рах не маг чы ма ўя віць без ве лі зар ных 

ме ха ні за ва ных ат рак цы ё наў. Але там, дзе ве ся лосць, 

ад на ча со ва пры сут ні чае і ры зы ка. Па звест ках 

Дзярж пра мнаг ля ду, ка ля 2/3 та кіх агрэ га таў ужо 

ад пра ца ва лі нар ма тыў ны тэр мін служ бы, уста ноўле ны 

за во дам-вы твор цам. Пры гэ тым, праў да, за апош нія 

восем га доў у на шай кра і не з'я ві ла ся 109 но вых ма шын, 

якія пад ля га юць рэ гіст ра цыі ў ве дам стве.

— Але тут ня ма ні я ка га стра ху, — за пэў ні вае на чаль нік упраў-

лен ня на гля ду за бяс пе кай пад' ём ных збу да ван няў і ат рак-

цы ё наў Дэ парт амен та па на гля дзе за бяс печ ным вя дзен нем 

ра бот у пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-

цы ях Пётр КЛІМ КО. — Ёсць шэ раг ме ра пры ем стваў, скі ра ва ных 

на бяс печ ную ра бо ту та кіх «ве тэ ра наў». Што год пра во дзіц ца 

тэх ніч нае ды яг нас та ван не. Гэ та па глыб ле нае да сле да ван не ўсіх 

кры тыч ных кан струк тыў ных кам па не нтаў, ад якіх за ле жыць бяс-

пе ка як на вед валь ні каў, так і аб слу го ва га пер са на лу. Ка лі ўсе 

дэ фек ты і ня спраў нас ці лік ві дуюуць, бу дзе пра ве дзе на дру гая 

аба вяз ко вая пра цэ ду ра — тэх ніч ны агляд, які ўклю чае ў ся бе 

ў тым лі ку і вы пра ба ван не пад на груз кай. Толь кі пас ля та го, як 

ат рак цы ён вы тры мае ўсе пра вер кі і бу дзе пры зна ны пра ца здоль-

ным, экс перт Дзярж пра мнаг ля ду дасць да бро на яго 

экс плу а та цыю. СТАР. 5
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ПАЛЯВЫЯ РАБОТЫ ЦЁТКІ АЛЕНЫ 

Бы лая саў гас ная да яр ка, уме лая ру ка дзель ні ца з вёс кі 

Хра лы Глы боц ка га ра ё на Але на МУ РА ВЕЙ, ма ю чы шмат воль на га 

ча су, да па ма гае на пад вор ку аг ра ся дзі бы сва ёй ад на вяс коў цы 

і су сед цы — да гля дае ста так ко за чак. Кож ны лет ні дзень 

вы во дзіць іх за ва ко лі цу на дух мя ныя тра вы. 

У полі Але на Пят роў на так са ма не губ ляе ча су — 

зай ма ец ца вя зан нем і шыц цём. Ця пер яна вя жа пан чош кі 

для сва іх уну каў.
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