
ХРО НІ КА 
ПІ КІ РУ Ю ЧА ГА 
НЕ ДА КУР КА

Як за сце раг чы ся ад па жа ру «з да стаў кай»?
З пры хо дам цяп ла кож ны з нас ста ра ец ца пус ціць у сваё жыл-

лё цёп лае вес на вое па вет ра. Але ра зам з рас чы не ны мі вок на мі 

на бал ко нах і ло джы ях з'яў ля ец ца ўсё больш кур цоў. Іс тот ныя 

праб ле мы мо гуць па чац ца, ка лі ваш су сед не па кі не за га ша ны 

не да па лак у по пель ні цы ці бля шан цы з ва дой, а пус ціць яго на 

во лю лё су і вет ру. Па ла ю чы не да ку рак — гэ та не прос та смец це. 

Цы га рэ та тлее пры тэм пе ра ту ры трыс та гра ду саў. Гэ та га цал кам 

да стат ко ва, каб пад па ліць па пе ру, дрэ ва ці тка ні ну. У што па жар 

мо жа пе ра рас ці — пы тан не ад кры тае.

— Ле тась коль касць бал ко наў, якія га рэ лі, пе ра вы сі ла дзя ся так 

яшчэ ў маі, — рас каз вае афі цый ны прад стаў нік Мінск ага га рад ско-

га ўпраў лен ня МНС Воль га МЕЛЬ ЧАН КА. — Па ка заль ны вы па дак 

ад быў ся 8 мая ў ад ным са шмат па вяр хо ві каў на пра спек це Пуш кі на. 

Удзень ра та валь ні кам па сту пі ла па ве дам лен не пра тое, што на чац вёр-

тым па вер се два нац ца ці па вяр хо ва га до ма па лае бал кон. На шчас це, 

гас па ды ня ква тэ ры па спе ла вы бег чы і ча ка ла пад раз дзя лен ні МНС на 

ву лі цы. Уся го адзін не па га ша ны аку рак — а ў вы ні ку моц ны па жар, які з 

бал ко на пе ра кі нуў ся ў жы лы па кой, дзе па пса ваў ма ё масць на пло шчы 

дзе сяць квад рат ных мет раў. Да ста ло ся і ква тэ ры вы шэй, ку ды так са ма 

па спе ла пе ра кі нуц ца по лы мя. Там, праў да, усё абы шло ся па шко джа най 

ра май і за ку ра ным бал ко нам. І ўсё гэ та на ра біў уся го адзін 

не да ку рак, які ад не куль пры ля цеў!
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• Алiм пi я да ў То кiа пе ра-

не се на на адзiн год.

• Урад рых туе Прэ-

зi дэн ту па кет пра па ноў 

аб пад трым цы прад пры-

ем стваў i бiз не су.

• МВФ праг на зуе гла-

баль ную рэ цэ сiю эка но мi кi 

ў 2020 го дзе.

• Учас так для бу даў-

нiц тва таў нха у саў у Грод-

не пай шоў з ма ла тка па 

ца не, у 100 ра зоў вы шэй-

шай за па чат ко вую.

• Се зон фан та наў у 

Мiн ску пла ну юць ад крыць 

24 кра са вi ка.

• Бе ла рус кае та ва-

рыст ва Чыр во на га Кры жа 

ар га нi за ва ла збор срод-

каў на мас кi i дэз срод кi 

для ме ды ка-са цы яль най 

служ бы.

• Бе ла русь i Ра сiя сфар-

мi ру юць адзi ную ба зу не-

вы яз ных гра ма дзян да 

1 кра са вi ка.

• Ку па лаў скi тэ атр 

упер шы ню па ка жа «Паў-

лiн ку» ан лайн для ўся го 

све ту.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мi нiстр 

Бе ла ру сi:

«Толь кi ў су бо ту мы 
да сяг ну лi да моў ле нас цi 
з ра сiй скiм ура дам, што 
ўсе ра сiй скiя кам па нii 
змо гуць па стаў ляць 
наф ту без прэ мii. З гэ тай 
прэ мii (11,7 до ла ра) 
7 до ла раў знi жа юць 
кам па нii, то-бок кам па нii 
бу дуць па стаў ляць 
з прэ мi яй у ца не 
4,7 до ла ра. Тыя 4,7 до ла ра 
бу дуць урэ гу ля ва ны 
мiж бюд жэт ны мi 
раз лi ка мi. Урад Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi возь ме гэ тыя 
4,7 до ла ра на ся бе».
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Са цы яль ны клопатСа цы яль ны клопат

ПЕ РА СЕ ДЗЕЦЬ ВІ РУС
«Па чу ла, што ка лі та бе 75 га доў — то трэ ба 

з до му не вы хо дзіць, каб не за ра зіц ца»
Мін чан цы Лі дзіі Пят роў не 75 га доў. Яна ве дае, што ўва хо дзіць 

у гру пу ры зы кі пры за ра жэн ні ка ра на ві ру сам, та му вы ра шы ла 

па слу хаць па ра ду Прэ зі дэн та і ў блі жэй шы час ні ку ды не вы хо-

дзіць з до му, на ват у кра му. Тым больш што Тэ ры та ры яль ны 

цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван ня, раз ме шча ны не па да лёк 

ад яе, пра па на ваў да дат ко выя па слу гі па жы лым лю дзям па 

да стаў цы ежы і ле каў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Завяршаецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года
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На вод най пля цоў цы ста лiч най ра кi Свiс лач па мiж скве рам Ян кi 

Ку па лы i ву лi цай Ка му нiс тыч най па чы на юц ца ра бо ты па ўзвя-

дзен нi свят ло му зыч на га фан тан на га комп лек су. Пла ну ец ца, што 

фан тан бу дзе асна шча ны вi дэа пра ек та рам i ла зер най сiс тэ май 

для пра ецы ра ван ня ка ля ро вых ма люн каў на вод ную роў нядзь i 

змо жа прай гра ваць гу ка выя i вi зу аль ныя асвет нiц кiя пра гра мы, 

раз лi ча ныя на дзi ця чую i да рос лую аў ды то рыю.

Ана то ль КЛЯ ШЧУ К, фота аўтара.
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