
Са цы яль ны пра ектСа цы яль ны пра ект  ��

«БА БУ ЛЯ НА ГА ДЗІ НУ» 
ГА ТО ВАЯ ДА ПА МАГ ЧЫ

У Мін ску ня даў на з'я ві лі ся «ба бу лі на га дзі ну». Жан чы ны на 
пен сіі ад праў ля юц ца ў шмат дзет ныя сем'і і сем'і з дзець мі-
ін ва лі да мі, каб на не каль кі га дзін пе ра тва рыц ца ў ня ню. І ўсё 
гэ та цал кам бяс плат на.

Ні на Яго раў на Пра ко па ва ўжо трэ ці ме сяц пры хо дзіць у сям'ю 
мін чан Але ны і Ві та ля Кі ры ен каў, каб па ся дзець з ча ты рох га до вым 
Ста сі кам.

— Гэ та вель мі са ма стой ны хлоп чык, — усмі ха ец ца яна. — Ка лі я 
прый шла пер шы раз, мы з ім дзе сяць хві лін па га ва ры лі, а по тым ён 
ска заў: «Та бе па ра іс ці...». Але по тым хут ка пры вык да мя не. Мы тут з 
ім гу ля ем, ма лю ем, ву чым ліч бы, рас каз ва ем ад но ад на му гіс то рыі.

Для ма мы Ста сі ка пры ход Ні ны Яго раў ны — са праўд нае вы ра та ван-
не. «Ба бу ля ў нас — асноў ная гру па пад трым кі», — ка жа ма ла дая жан-
чы на. Яе ста рэй ша му сы ну Мі кі ту 10 га доў, Ста сік — ся рэд няе дзі ця, а 
пяць ме ся цаў та му на ра дзі ла ся дач ка Ксе нюш ка. «Па куль я зай ма ю ся 
са ста рэй шым да маш ні мі за дан ня мі, та та ся дзіць з ма лод шань кай, а 
Ні на Яго раў на гу ляе з ся рэд нім дзі цем», — га во рыць яна.

«Воль ны час у мя не ёсць, дык ча му б не да па маг чы лю дзям? Тым 
больш што яны ма юць па трэ бу ў та кой да па мо зе», — ка жа Ні на Яго-
раў на. У на ступ ным го дзе ёй спаў ня ец ца 70. «Не ма ла дая ўжо», — 
спа кой на кан ста туе гэ тая пад цяг ну тая жан чы на ў джын сах. Але ж і 
не ста рая! Ця пер Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя па-ін ша му 
гля дзіць на гэ ты ўзрост... «Так, ка лі лі чыць, што лю дзі па він ны жыць 
да 120 га доў, то я — у ся рэ дзі не жыц ця», — усміх нуў шы ся, зга джа-
ец ца мая су раз моў ні ца.

Яна ўсё жыц цё пра ца ва ла ін жы не рам-тэх но ла гам. Ця пер дзе ці 
ўжо да рос лыя. Уну кі так са ма вы рас лі, ста рэй ша му 29 га доў. «Апош-
нія га ды я да гля да ла сваю ма му. Гэ тым ле там яна па мер ла, ёй бы ло 
96 га доў, — ка жа Ні на Яго раў на. — А я во сен ню па сту пі ла ва Уні вер-
сі тэт трэ ця га ўзрос ту, вы ра шы ла на ву чац ца ланд шафт на му ды зай ну. 
У мя не ёсць да ча, бу ду ёю ця пер зай мац ца. Ву чыц ца вель мі ці ка ва! 
Да та го ж у нас ва Уні вер сі тэ це мно гія зай ма юц ца ва-
лан цёр ствам. 
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Дзміт рый СЕ МЯН КЕ ВІЧ, 
на мес нік мі ніст ра 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«Мы пра па на ва лі 
спрас ціць пра цэ ду ру 
па бу даў ніц тве фі зіч ны мі 
асо ба мі ін ды ві ду аль на га 
жыл ля. Так, мяр ку ец ца, 
што ў на яў ным жыл лё вым 
фон дзе пры маць ра шэн не 
па ўсіх пы тан нях бу дзе 
га лоў ны ар хі тэк тар 
ра ё на: і па раз мя шчэн ні 
аб' ек таў, і па пы тан нях 
па жар най і са ні тар най 
бяс пе кі, і ін шых. Но вае 
жыл лё вае бу даў ніц тва 
бу дзе ажыц цяў ляц ца 
па го ра да бу даў ні чых 
паш пар тах. Ча ла век 
не па ві нен ве даць 
усе па тра ба ван ні Жыл лё ва га 
ко дэк са, бу даў ні чых 
стан дар таў. Ён атры мае 
го ра да бу даў ні чы паш парт, 
у якім бу дуць дак лад на 
пра пі са ныя ўсе яго пра вы 
і аба вяз кі».
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Працягваецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Най леп шае — сваёНай леп шае — сваё  ��

ПА КАШ ТУ ЕМ БАН КУ ХУ?
Ця пер гэ та прос та: мож на пры га та ваць са мо му, 

а мож на ад пра віц ца па гаст ра на міч ным марш ру це
Дзе па каш та ваць блін цы з гар бу зоў, груз доў, з ляс ны мі арэ ха мі, 
жу ра ві на мі, ту кам ці зроб ле ныя на ка зі ным ма ла цэ? Хто па ра дуе 
да маш ні мі сы ра мі і каў ба са мі, а мо і пад ка жа, як ква сіць ка пус ту ў 
віл ках і пя чы хлеб? Як га ту юц ца пя чыс та, скрыль кі, каў кі, жу рэк? 
Дзе па да юць сма жа ныя з гры ба мі маз гі, мя до вае мя са, кар куў ку 
з па лянд ві цы ў буль бя ным жу па не, фар шы ра ва ных кар паў і шчу-
па коў, лі ня за пе ча на га з морк вай і лі мо нам, да лі ка тэ сы са шчу-
па ко вай ік ры, аля ні ну пад жу ра він ным со у сам? Не здзіў ляй це ся, 
але ўсі мі гэ ты мі і мно гі мі ін шы мі стра ва мі мо гуць па час та ваць у 
на шых вёс ках. Гас па да ры бе ла рус кіх аг ра ся дзіб га то вы кі нуць 
вы клік шэф-ку ха рам, якія пра цу юць над рэ цэп та мі 
роз ных кух няў све ту. СТАР. 4

Як атрымаць 
участак 
у вёсцы?

Вырошчваем 
перапёлак 

дома
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Усе хваробы 
ад нерваў

«ЗДАРОВЫЯ» ТЭХНАЛОГІІ«ЗДАРОВЫЯ» ТЭХНАЛОГІІ
Най буй ней шы ў кра і не ме ды цын скі фо рум BеlаrusMеdіса стар та ваў у ста лі цыНай буй ней шы ў кра і не ме ды цын скі фо рум BеlаrusMеdіса стар та ваў у ста лі цы

Ён уклю чае ў ся бе між на род ныя 
спе цы я лі за ва ныя вы стаў кі «Ахо ва 
зда роўя Бе ла ру сі—2017», «Фар мЭкс па» 
і «Ста ма та ло гія Бе ла ру сі». Ар га ні за та рам 
вы сту пае Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
і вы ста вач ная кам па нія 
«Тэх ні ка і ка му ні ка цыі» (T&С).
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