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Мар' я на ШЧОТ КІ НА, 
на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Бе ла ру сі:

«Кні га мае важ нае 
зна чэн не для бе ла рус ка га 
на ро да. Яна за хоў вае 
муд расць па ка лен няў, 
аб' яд ноў вае нас як на цыю, 
з'яў ля ец ца да сяг нен нем 
ду хоў най куль ту ры на ро да. 
Сён ня вя лі кая спра ва 
пер ша дру ка ра Фран цыс ка 
Ска ры ны пра цяг ва ец ца 
на да стой ным уз роў ні. 
На між на род ных кніж ных 
вы стаў ках і кон кур сах 
бе ла рус кая кні га 
прад стаў ле на з го на рам 
і атрым лі вае са мыя вы со кія 
ўзна га ро ды».
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Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2017 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ ЛЯДОЎНЮ АБО ВЯНДЛЯРНЮ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Сі ту а цыяСі ту а цыя  

КВА ТЭ РА 
З СЮР ПРЫ ЗАМ

Кож ны, хто хоць раз су ты каў ся са зды ман нем ква тэ ры, ве дае, 
што гэ та спра ва, якая доб ра-та кі вы мот вае нер вы. Тут — амаль 
як з по шу кам спа да рож ні ка жыц ця, — каб усё скла ла ся ўда ла, 
ві даць, па-асаб лі ва му па він ны сыс ці ся зор кі. Ма ла та го, што 
знай сці сім па тыч ную ква тэр ку не за кас міч ную су му і так не 
прос та, арэн да даў цы, а ча сам і аб са лют на ста рон нія лю дзі (са-
праў ды, і та кое бы вае!) спра бу юць на жыц ца на гэ тым пра цэ се 
па мак сі му ме.

«ВЫ НА ВАТ НЕ АД ЧУ Е ЦЕ РОЗ НІ ЦЫ!»
Возь мем хоць бы са му сіс тэ му по шу ку ква тэ ры ў ін тэр нэ це. Зда ец ца, 

на ват у ча сы аб' яў на слу пах бы ло пра сцей. Да рэ чы, не ка то рыя да гэ туль 
вы ка рыс тоў ва юць пра ве ра ны спо саб, кле ю чы за піс кі з ну ма ра мі тэ ле-
фо наў на кшталт «Ма ру зняць трох па ка ёў ку...» ка ля ўва ход ных дзвя рэй 
у пад' ез дзе. Маг чы ма, хо чуць зэка но міць на вы ход ных зван ках, але 
хут чэй за ўсё, прос та не жа да юць ні чо га агуль на га мець з ры эл тар скі мі 
агенц тва мі.

Ка лі пер шы раз у по шу ка вым рад ку ўво дзіш, на прык лад, «зняць ква тэ ру 
ў Ма лі наў цы», па чы на еш ра дас на прад чу ваць пе ра езд ужо на на ступ ны 
дзень. Аб' яў, мо жа, і не так шмат, але ся род іх трап ля юц ца на столь кі «са-
лод кія», што зда ец ца, зла віў уда чу за хвост. Але па чы на еш тэ ле фа на ваць, 
а ў ад каз — ці шы ня. Зноў і зноў пе ра гля да еш аб' яву на сай це, па куль не 
за ўва жа еш, што да ця бе гэ та ра бі лі ўжо не каль кі со цень ра зоў. Не сты ко-
вач ка! Каб та кую ква тэ ру і не аран да ва лі. На са май спра ве зда ваць ква тэ ру 
з но вым на вы гляд ра мон там за ледзь не смеш ныя гро шы вам ні хто не збі-
ра ец ца — гэ та пры на да, каб вы зай шлі на той ці ін шы сайт. 
Хіт расць не пры ем ная, але ў прын цы пе бяс шкод ная.

За хад-2017За хад-2017  

АД КАЗ НЫ СТАРТ
Рэ гі я наль ная гру поў ка вой скаў пры сту пі ла 

да вы ка нан ня ву чэб на-ба я вых за дач

Учо ра бе ла рус кія і ра сій скія вай скоў цы рас па ча лі су мес нае 
стра тэ гіч нае ву чэн не «За хад-2017». Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 
па бы ва лі на пунк це кі ра ван ня рэ гі я наль най гру поў кі вой скаў, 
дзе афі цый на быў да дзе ны старт ма неў рам.

Ва ен на слу жа чыя, якія зна хо дзяц ца ў зы ход ных ра ё нах ву чэн ня, па-
ча лі ажыц цяў ляць ву чэб на-ба я выя за да чы згод на з ты мі ра шэн ня мі, якія 
бы лі ад пра ца ва ны за га дзя.

Як ад зна чыў кі раў нік ву чэн ня ад бе ла рус ка га бо ку, на чаль нік Ге не-
раль на га шта ба Уз бро е ных Сіл — пер шы на мес нік мі ніст ра аба ро ны 
Бе ла ру сі ге не рал-ма ёр Алег БЕ ЛА КО НЕЎ, пунк ты кі ра ван ня раз гор ну-
ты, сіс тэ ма кі ра ван ня ство ра на і функ цы я нуе ў поў ным аб' ёме.

Най больш ак тыў ныя дзе ян ні ў пер шы дзень ву чэн ня раз гар ну лі ся на 
ўчаст ку мяс цо вас ці Дрэ тунь, на па лі го нах Ле пель скі і Лос ві да, што на 
Ві цеб шчы не. Там вой скі на прак ты цы рэа лі зоў ва юць ал га рытм па по-
шу ку, бла кі ра ван ні і зні шчэн ні не за кон ных уз бро е ных фар мі ра ван няў у 
глы бі ні на шай кра і ны.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу

Як пад ман ва юць 
пры арэн дзе 

жыл ля
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Цёплая восень сям'і ІвановыхЦёплая восень сям'і Івановых

Шмат дзет ная ма ці Люд мі ла ІВА НО ВА з Це-
ля хан Іва цэ віц ка га ра ё на да лу чае сва іх до чак 
і сы ноў, а іх у сям'і Іва но вых аж но шас цё ра, да 
хат ніх спраў змал ку. Ця пер на ага ро дзе шмат 

кло па таў — трэ ба збі раць ура джай буль бы, 
па мі до раў, цы бу лі. Па куль ста рэй шыя дзе ці 
ву чац ца ў шко ле, ма лод шыя — Ве ра, Анд рэй 
і Іван (на фо та) ах вот на да па ма га юць лю бай 

ма ту лі. Ле тась, за ўзор ны прык лад у вы ха ван ні 
дзя цей, Люд мі ла Іва но ва бы ла ўзна га ро джа на 
ор дэ нам Ма ці.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


