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Рас. руб. 0,0327
Укр. грыўня 0,0704

ЦЫТАТА ДНЯ

Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра 
эка но мі кі:

«За сту дзень—кра са вік 
у га да вым вы ра жэн ні 
пры рост спа жы вец кіх 
цэн зні зіў ся да 6,3% пры 
мэ це на 2017 год — 9%, 
а за ча ты ры ме ся цы 
да снеж ня мі ну ла га го да 
мы ма ем ін фля цыю 2,4%. 
За пяць ме ся цаў урад 
ча кае ін фля цыю на ўзроў ні 
2,5%. Улет ку ў нас 
тра ды цый на ад бы ва ец ца 
се зон нае змя нен не цэн 
на ага род ні ну, та му 
ў асоб ныя ме ся цы, як, 
на прык лад, у жніў ні 
мі ну ла га го да, мо жа 
быць на ват дэ фля цыя. 
Па бя гу чых ацэ нках мы 
ча ка ем га да вую ве лі чы ню 
ін дэк са спа жы вец кіх 
цэн на ўзроў ні 5,5—6%. 
Гэ та бу дзе прак тыч на 
рэ корд».

СТАР. 13

Як прывабіць 
інвестыцыі?

Бабруйская 
фанера 

для амерыканцаў

Псіхічная 
залежнасць 

ад электронных 
цыгарэт

Бры тан ская па лі цыя па ве да мі ла, 
што, па апош ніх да ных, у вы ні ку 
мер ка ва на га на да дзе ны мо мант 
тэ рак та на «Ман чэс тэр-арэ не» 
за гі ну лі 22 ча ла ве кі, у тым лі ку 
не каль кі дзя цей. Ата ку ажыц ця-
віў адзін ча ла век, які так са ма за-
гі нуў, па цвер дзі лі ў па лі цыі. Вы-
свят ля ец ца, ці мог ён быць звя за-
ны з ін шы мі зла мыс ні ка мі.

Пра гэ та за явіў кі раў нік па лі цыі го-
ра да Іэн Хоп кінс. Па вод ле яго слоў, 
ся род за гі ну лых — не каль кі дзя цей. 
Ра ней па ве дам ля ла ся пра 19 ах вяр мер ка-
ва на га тэ рак та. Коль касць па ра не ных, якія 
шпіталізаваныя, склала 59 ча ла век.

Па лі цыя лі чыць, што ча ла век, які ажыц ця-
віў вы бух, пра нёс у кан цэрт ную за лу вы бу хо-
вае пры ста са ван не і пры вёў яго ў дзе ян не. Ён 
так са ма за гі нуў. Ця пер па лі цэй скія спра бу юць 
вы свет ліць, ці бы лі ў яго са ўдзель ні кі, якія не 
пры ма лі не па срэд на га ўдзе лу ў на пад зе.

«На гэ тым эта пе рас сле да ван ня мы мяр ку-
ем, што на пад ажыц ця віў адзін ча ла век, — ска-
заў Хоп кінс. — Ця пер са мае га лоў нае ўста на-

віць, дзей ні чаў ён у адзі ноч ку ці быў част кай 
тэ ра рыс тыч най сет кі». Кі раў нік па лі цыі не ўдак-
лад ніў, ці зной дзе ны на мес цы тра ге дыі це ла 
на пад ні ка або фраг мен ты вы бу хо ва га пры ста-
са ван ня. Ён так са ма ад мо віў ся ад каз ваць на 
пы тан не аб гра ма дзян стве і на цы я наль нас ці 
ча ла ве ка, які ажыц ця віў тэ ракт.

Па сло вах Іэ на Хоп кін са, «гэ та бы ло са мае 
жах лі вае зда рэн не з усіх, якія ка лі-не будзь ба-
чыў го рад». Па лі цыя за клі кае гра ма дзян не 
ра біць заў час ных вы сноў аб тым, хто на па даў, 
і яго ма ты вах.

РАЗ БІ ТАЕ СЭР ЦА 
МАН ЧЭС ТЭ РА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га на ро да і ся бе аса біс та 
вы ка заў спа чу ван ні Ка ра ле ве Злу ча на га Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі і Паў ноч най Ір лан-
дыі Лі за ве це ІІ, род ным і бліз кім за гі ну лых у вы ні ку тэ рак та ў Ман чэс тэ ры, па ве да мі лі 
ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«Да глы бі ні ду шы ўзру ша ны жу дас най тра ге ды яй на ста ды ё не «Ман чэс тэр-арэ на», 
у вы ні ку якой за гі ну лі і па цяр пе лі ня він ныя лю дзі», — га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Бе ла ру сы па дзя ля юць го ра і боль сем' яў ах вяр, смут ку юць ра зам з усім на ро дам Злу-
ча на га Ка ра леў ства. «Мы ра шу ча асу джа ем учы не ны тэ ра рыс тыч ны акт, як і ўсе фор мы 
тэ ра рыз му, эк стрэ міз му і рэ лі гій на га ра ды ка ліз му», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
Ён ад зна чыў, што за па лох ван не гра мад ства не мо жа быць срод кам да сяг нен-
ня якіх бы там ні бы ло мэт. СТАР. 2

ВЫЙ СЦІ 
З ЛЕ СУ

Як не згу біц ца 
на «ці хім па ля ван ні»?
Ня гле дзя чы на тое, што вяс на сё ле та 

вы да ла ся да во лі поз няя, лю дзі 

ўжо вы бі ра юц ца ў ля сы. Але не 

заў сё ды вяр та юц ца да до му свое ча со ва. 

Лі та раль на на мі ну лым тыд ні стуж кі 

ін фар ма цый ных агенц тваў аб ля це ла 

на ві на аб ба бу лі, якая пра вя ла ў ля сах 

Хо цім ска га ра ё на трое су так і якую 

знай шлі пад час по шу каў.

Як жа не за цяг нуць не спа дзя ва на 

для ся бе па ход у гры бы і яга ды 

на ня вы зна ча ны тэр мін? І што ра біць, 

ка лі вы ўсё ж за блу ка лі? Аб гэ тым 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў 

з па моч ні кам мі ніст ра па над звы чай ных 

сі ту а цы ях Ві та лем НА ВІЦ КІМ.

Рых ту ем ся да шпа цы ру
— Га лоў ная праб ле ма, з якой су ты ка юц ца 

ра та валь ні кі і мі лі цыя пад час по шу ку знік лых 
у ле се, — гэ та тое, як лю дзі апра на юц ца, — рас-
каз вае Ві таль На віц кі. — Шмат хто лі чыць, што 
най больш прак тыч ная воп рат ка для па хо даў 
у лес — гэ та ста ры доб ры ка муф ляж. Яго вы бі ра-
юць та му, што ён утуль ны, шчыль ны і доб ра аба-
ра няе ад кля шчоў. Але ра зам з тым ён вы дат на 
вы кон вае сваю пер ша па чат ко вую функ цыю — 
мас кі ра ваць апра ну та га ў яго. І та ды за ўва жыць 
звер ху ча ла ве ка ся род зе ля ні ны амаль не маг-
чы ма. Праў да, на гэ тую ака ліч насць зва жа юць 
не ўсе. У тэс тах у на шай ма біль най пра гра ме 
«Да па мо га по бач» най боль шы пра цэнт па мы лак 
вы да ец ца пры ад ка зе ме на ві та на 
гэ тае пы тан не. СТАР. 3
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Ва Уша чах уз во дзіц ца важ ны са цы яль ны аб' ект — 
фізкультурна-азда раў лен чы комп лекс «Юнац тва». 
Бу доў ля ўжо ў за вяр шаль най ста дыі. Са мы не па срэд ны ўдзел 
ва ўзвя дзен ні комп лек су пры ма юць і свае — ушац кія ме лі я ра та ры. 
Яны пад рых та ва лі пля цоў ку пад аб' ект і ін жы нер ныя сет кі 
і пе ра мяс ці лі двац цаць ад ну ты ся чу ку ба мет раў грун ту. А ця пер 
ро бяць кан чат ко вае вы раў ноў ван не пля цоў кі пад зя лё ную зо ну.
Га лоў ны ін жы нер УП «Ушац кая ПМС» Мі ка лай ФЯ ДО СЕН КА (спра ва), які пра цуе ў ме лі я ра цыі амаль со рак га доў, з ім — ма шы ніст па груз чы ка Мі ха іл ЛА ВУШ КО 

і машы ніст-буль да зе рыст Ула дзі мір ТА РА КА НАЎ на пля цоў цы, дзе вя дуц ца асноў ныя ра бо ты па пад рых тоў цы тэ ры то рыі да зда чы аб' ек та.

«Юнац тва» ме лі я ра та раў«Юнац тва» ме лі я ра та раў
ў

БядаБяда  


