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ВЯСКОВАЯ 
РОБАТАТЭХНІКА

ЧАМУ СПЯВАЮЦЬ 
ЗА РУЛЁМ КАРТА?

• На ша кра і на ўва хо-

дзіць у топ-5 па пу ляр ных 

ся род ту рыс таў кра ін з 

не да ра гой хут кай ежай.

• Мі лі цыя сё ле та кан фіс-

ка ва ла амаль 500 кг нар ко-

ты каў і псі ха тро паў.

• У краіне па шы ры лі 

маг чы мас ці пра ца ўлад ка-

ван ня лю дзей, якія ста яць 

на ўлі ку ў нар ко ла га.

• Вы зна ча ны пе ра мож-

цы кон кур су сцэ на ры яў 

іг ра вых філь маў «Мая Бе-

ла русь».

• Нашы, поль скія і ня-

мец кія ра та валь ні кі пра-

вя дуць су мес ныя ву чэн ні 

ў Брэсц кай воб лас ці.

• Ін сты тут да сле да ван-

ня Бе ла ру сі ад кры ты ў Кі-

таі. Асноў ным ві дам яго 

дзей нас ці бу дзе ра бо та 

з беларускімі ўста но ва мі 

аду ка цыі па вы ву чэн ні і па-

раў наль ным ана лі зе кі рун-

каў раз віц ця нашай краіны 

і Кі тая.

КОРАТКА

Ле а нід АН ФІ МАЎ,

стар шы ня Ка мі тэ та 

дзяр жаў на га 

кант ро лю:

«Тэ ма не аб грун та ва на га 
па срэд ніц тва не но вая. 
З гэ тай праб ле май мы 
зма га ем ся як мі ні мум га доў 
дзе сяць: яшчэ ў 2009-м 
Ка мі тэт дзярж кант ро лю 
пра вёў комп лекс ныя 
пра вер кі асоб ных 
ар га ні за цый і вы явіў 
фак ты не аб грун та ва на га 
і ня доб ра сум лен на га 
па срэд ніц тва пры за куп ках 
та ва раў. Яно пра нік ла 
прак тыч на ва ўсе сфе ры 
жыц ця дзей нас ці кра і ны, 
вя дзе да рос ту са бе кош ту 
пра дук цыі, зні жэн ня 
да хо даў прад пры ем стваў. 
Церпіць дзяр жаў ны 
бюд жэт і эфек тыў насць 
эка но мі кі ў цэ лым. 
Па роз ных ацэн ках, 
па ся рэд ні кі з'я да юць да 
3 % ад ВУП — су ма вель мі 
сур' ёз ная».

ЦЫТАТА ДНЯ

Гэ та бе ла ры. Так маг лі вы гля даць бе ла рус кія гро шы, 
ка лі б Нац банк у 1991 го дзе пры слу хаў ся да мер ка ван ня ну міз ма таў. 

А сён ня гэ та прос та не звы чай ныя ма не та па доб ныя жэ то ны. СТАР. 13

СТАР. 4

Усё пра гро шыУсё пра гро шы

ВО ЧЫ НІ КО ЛІ 
НЕ СХЛУ СЯЦЬ

Што ці ка ва га бы ло 
на Між на род най ну міз ма тыч най кан фе рэн цыі

Сё ле та яна пры мер ка ва на да 25-год дзя з мо ман ту за ка на даў ча га 

за ма ца ван ня бе ла рус ка га руб ля ў якас ці адзі на га за кон на га 

пла цеж на га срод ку. Ад па вед нае ра шэн не бы ло пры ня та 

Па ста но вай Вяр хоў на га Са ве та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

19 каст рыч ні ка 1994 го да.

Рэйд са «Звяз дой»Рэйд са «Звяз дой»

Ня дрэн ная 
аль тэр на ты ва 

па праў чай уста но ве,
або Як ад бы ва юць па ка ран не асу джа ныя 
да аб ме жа ван ня во лі «ў хат ніх умо вах»

«Хат няя хі мія» — гэ та тур ма, толь кі на сва бо дзе», — 

з сар каз мам ка жуць са мі асу джа ныя пра аб ме жа ван не во лі 

без на кі ра ван ня ў па праў чую ўста но ву. А вось су пра цоў ні кі 

кры мі наль на-вы ка наў чай ін спек цыі на зы ва юць яе 

ня дрэн най у пла не вы праў лен ня аль тэр на ты вай апошняй. 

Ча ла век зна хо дзіц ца до ма, а не ў мес цах па збаў лен ня во лі, 

пра цуе, да па ма гае сям'і — і ад на ча со ва ад бы вае па ка ран не. 

Ад мет на, што боль шая част ка та кіх асу джа ных са праў ды 

ста но віц ца на шлях вы праў лен ня. Для ін шых жа гэ та 

пе ра тва ра ец ца ў са праўд нае вы пра ба ван не, дзе не маг чы ма 

су праць ста яць усім спа ку сам, у пры ват нас ці ал ка го лю. 

І пас ля шэ ра гу па ру шэн няў яны ўсё ж ад праў ля юц ца ў 

мес цы па збаў лен ня во лі. Пра тое, як жы вуць і пра цу юць 

(а так са ма па ру ша юць рэ жым) асу джа ныя да «хат няй хі міі», 

што пры му шае ўзяц ца за ро зум і без пры год не толь кі 

ад быць пры зна ча ны су дом тэр мін, але на ват і вы зва ліц ца 

да тэр мі но ва, да ве да лі ся ка рэс пан дэн ты «Звяз ды», 

на ве даў шы та кіх лю дзей ра зам з су пра цоў ні ка мі кры мі-

наль на-вы ка наў чай ін спек цыі Са вец ка га РУ УС ста лі цы — 

стар шым ін спек та рам Сяр ге ем ЖУР КО 

і ін спек та рам Кі ры лам МІЦЬ КО.

У Люд мі лы і Ана то ля КА ЖА НЕЎ СКІХ з вёс кі Маст кі 

Гро дзен ска га ра ё на не ма лая пад соб ная гас па дар ка. Ад до ма 

да па шы, на якой до яць ка роў, больш за кі ла метр. Для та го 

каб да бі рац ца ту ды, на бы лі мо та блок. З'я віў ся і да іль ны 

апа рат, а для за бес пя чэн ня яго энер гі яй ку пі лі ге не ра тар. 

Та ды і на ра дзі ла ся ідэя на крыць усё аб ста ля ван не «да хам» — 

пры чэп ад мо та бло ка су мяс ці лі з за дняй част кай ку за ва 

ста рэнь ка га лег ка ві ка. Пе ра соў ная дой ка не ба іц ца не па га дзі, 

з лёг кас цю да яз джае ту ды, дзе па свяц ца ка ро вы, а кі ра ваць 

ёй мо жа са ма гас па ды ня.

З ДА СТАЎ КАЙ НА МЕС ЦА


