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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.12.2017 г.
Долар ЗША    2,0166
Еўра 2,3785
Рас. руб. 0,0343
Укр. грыўня 0,0722

Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма:

«Ця пе раш няя вы бар чая 
кам па нія пра хо дзіць больш 
ак тыў на, чым мяс цо выя 
вы ба ры ча ты ры га ды 
та му. Іні цы я тыў ных груп 
за рэ гіст ра ва на па рэ гі ё нах 
пры бліз на ў два ра зы 
больш, чым у па пя рэд нюю 
кам па нію. Ся род вы лу чэн цаў 
з'я ві ла ся шмат но вых асоб. 
Па вя лі чы ла ся ў вы бар ка мах 
і коль касць прад стаў ні коў 
аб' яд нан няў і па лі тыч ных 
пар тый, ад зна ча ец ца іх 
вя лі кая ак тыў насць пры 
вы лу чэн ні і збо ры под пі саў. 
Гэ та ўсё бу дзе спры яць 
та му, што па вя лі чыц ца 
яў ка вы бар шчы каў і, 
цал кам маг чы ма, вы бар чая 
кам па нія бу дзе пра хо дзіць 
больш жы ва і ці ка ва, чым 
звы чай на».

ЦЫТАТА ДНЯ

Што абяцае 
капрамонт?

Калі канцавы 
прыпынак – 
не апошні

Персанальная 
энцыклапедыя 

Скарыны
СТАР. 3

Фо
 та

 Б
ЕЛ

ТА
.

У першых нумарах 2018-га — 
календары: насценны, рэлігійны 

і народны
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

стар. 9–16стар. 9–16

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  

ХТО «ХА ВА ЕЦ ЦА» 
Ў АЎ ТО?

Пра доб ра сум лен ных па ру шаль ні каў, 
«ухі ліс таў» і звы чай ных кі роў цаў

Адзі ны дзень спаг нан ня за па зы ча нас цяў з кі роў цаў-даў жні коў 
ця пер што ме сяц пра хо дзіць у Бе ла ру сі. Гэ та су мес ныя рэй ды су-
пра цоў ні каў Дзяр жаў та інс пек цыі і су до вых вы ка наў цаў Мі ніс тэр-
ства юс ты цыі. Па куль пер шыя пра вя ра юць пра вы і зі мо вую гу му, 
дру гія вы свят ля юць па ба зе даў жні коў, ці не мае 
ша фёр за па зы ча нас цяў і не апла ча ных штра фаў. СТАР. 4

Працягваецца 
падпіска на «Звязду» 
на I квартал 
і I паўгоддзе 2018 года!

Ра ні цай 28 снеж ня мі ну ла га го да ста ліч ным ра та валь ні кам па ча лі 
па сту паць тэ ле фон ныя зван кі з ад на го і та го ж пад' ез да 9-па вяр-
хо ва га до ма. На лес віч най пля цоў цы лю дзі за ўва жы лі моц нае 
за дым лен не. Ра та валь ні кі, якія пры бы лі на мес ца па дзей, знай шлі 

ў ква тэ ры два іх ма лых дзя цей і 26-га до вую ма ці. Жан чы на рас-

ка за ла, што ка лі яна зай шла ў па кой, то ўба чы ла, як ад кры тым 

по лы мем га рыць ёл ка. Яна спра ба ва ла са ма стой на спра віц ца з 

аг нём, але сі лы ака за лі ся ня роў ны мі. Пас ля вы свет лі ла ся, што па-

жар ад быў ся з-за ка рот ка га за мы кан ня элект рыч най гір лян ды.

Як жа пра вес ці на ва год нія свя ты з мак сі маль най бяс пе кай для 

ся бе? Аб гэ тым ка рэс пан дэнт «Звяз ды» да ве даў ся ў на чаль ні ка 

рэс пуб лі кан ска га цэнт ра пра па ган ды МНС Але ны ДЗМІТ РУК.

Сак рэ ты вы ба ру
На быць са бе на ва год нюю пры га жу ню праб лем ня ма — па кра і не 

ар га ні за ва ны шмат лі кія ёлач ныя кір ма шы. З про ці па жар на га пунк ту 
гле джан ня най леп шае на ту раль нае дрэ ва — тое, якое ня-
даў на ссек лі. Рас па знаць гэ та прос-
та — ствол на воб ма-
цак у та кіх дрэў ліп кі. 
А хвоя па він на быць 
зя лё най і ні ў якім ра-
зе не апа даць ад пер-
ша га ж до ты ку.
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Як жа пра вес ці 
на ва год нія свя ты 

без па шко джан няў?Ёл ка 
па вы ша най ры зы кі

Дрэ вы ра дас ціДрэ вы ра дас ці

Па ўсёй кра і не ляс га сы па ча лі на рых-
тоў ку ёлак для рэа лі за цыі на сель ніц тву 
і прад пры ем ствам — у не ка то рых га ра-
дах ужо рас па ча лі ся, у ін шых — вось-

вось пач нуц ца ёлач ныя кір ма шы. Дрэў-
цы бя руць са спе цы яль на вы дзе ле ных 
для свя точ най вы сеч кі ўчаст каў, не на-
но ся чы шко ды пры ро дзе.

На здым ку: ляс нік Віль чыц ка га до след на-вы-
твор ча га ляс ніц тва Ма гі лёў скай воб лас ці Дзя ніс 
ДРЫК вы бі рае чар го вую пры га жу ню, якая праз 
коль кі дзён аздобіць чый сьці дом.
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