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Фота Ган ны КУРАК.
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СТАР. 2

• Лі цэн за ван не асоб ных 

ві даў эка на міч най дзей-

нас ці ад мя ня ец ца ў Бе ла-

ру сі з 1 каст рыч ні ка.

• Су свет ны банк ад зна-

чае сур' ёз ны па ды ход Бе-

ла ру сі да да рож най кар ты 

рэ фор маў.

• Птуш кай 2020 го да 

Бе ла ру сі аб' яў ле ны глу-

шэц.

• Вя лі кая вы стаў ка гра-

фі кі «Па бла Пі ка са. «Па-

ра гра фы» ад кры ец ца ў 

Го ме лі ў кар цін най га ле рэі 

Г. Х. Ва шчан кі.

КОРАТКА

З 1 ве рас ня па вя лі ча ныя 
асоб ныя нор мы спа жы ван ня 
жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг для раз лі ку 
без на яў ных жыл лё вых 
суб сі дый. Гэ та 
пра ду гле джа на па ста но вай 
Са ве та Мі ніст раў № 588 
ад 2 ве рас ня 2019 го да. 
У пры ват нас ці, нор ма 
(нар ма тыў) спа жы ван ня 
па слуг па тэх ніч ным 
аб слу гоў ван ні ліф та скла дзе 
Br1,4 у ме сяц (ра ней Br1,19), 
па са ні тар ным утры ман ні 
да па мож ных па мяш кан няў 
жы ло га до ма — Br0,65 
у ме сяц (ра ней Br0,53). 
Па вя лі ча ны так са ма 
нор мы па крыц ця вы дат каў 
на элект ра энер гію ў 
шмат ква тэр ным жы лым 
до ме ар га ні за цый, 
якія ажыц цяў ля юць 
экс плу а та цыю жыл лё ва га 
фон ду і (або) аказ ва юць 
жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі. На ад на го 
ча ла ве ка нор ма 
кам пен са цыі вы дат каў 
на элект ра энер гію, 
спа жы тую на асвят лен не 
да па мож ных па мяш кан няў 
і ра бо ту аб ста ля ван ня, 
за вы клю чэн нем ліф таў, 
скла дзе Br0,6 у ме сяц (ра ней 
Br0,39), элект ра энер гію, 
спа жы тую на ра бо ту 
ліф таў — Br0,66 у ме сяц 
(ра ней Br0,47).

ЦЫТАТА ДНЯ

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

ВЯ ЛІ КАЕ 
ЗА СЯ ЛЕН НЕ
«Звяз да» ад пра ві ла ся ў Пінск 
і да ве да ла ся, што пры цяг вае мо ладзь 
у рэ гі я наль ныя ўні вер сі тэ ты
Па куль ста ліч ныя сту дэн ты і іх баць кі іс тэ рыч на ма та юц ца 

па тлумным ве рас нёў скім Мін ску ў по шу ках 

больш-менш пры стой на га і не да ра го га здым на га жыл ля, 

хлоп цы і дзяў ча ты, за лі ча ныя сё ле та ў Па лес кі 

дзярж уні вер сі тэт, спа кой на асвой ва юц ца 

ў са мым не звы чай ным кам пу се Бе ла ру сі.

— Ле тась пе чы ста лі пры чы най 1175 па жа раў. 

Пры чым ка лі ўлі чыць, што агуль ная коль касць 

уз га ран няў кры ху пе ра вы сі ла ад зна ку ў шэсць 

ты сяч, атрым лі ва ец ца, што на до лю цаг ля ных 

па моч ніц прый шло ся ка ля 20 % вы пад каў. Гэ та 

шмат. Да та го ж 225 па жа раў ад бы лі ся ў вы ні ку 

па ру шэн ня пра віл улад ка ван ня, ман та жу пе чаў 

ды ін шых пры лад, якія ге не ру юць цяп ло. Але, 

па га дзі це ся, гэ тыя ліч бы не су па ко яць тых, хто 

па нёс ад агню сур' ёз ныя стра ты. Та му за раз, 

па куль у Бе ла ру сі тры ма ец ца цёп лае на двор'е, 

на ве дай це сва я коў у вёс цы і пра кант ра люй це, 

у якім ста не ў іх зна хо дзіц ца печ ка, ці па трэб ны 

ёй ра монт. Асаб лі ва гэ та важ на, ка лі ў сель скай 

мяс цо вас ці пра жы ва юць ва шы род ныя і бліз кія 

ста ла га ве ку, якім з-за ўзрос та вых аб ме жа ван-

няў ужо цяж ка пра са чыць за тым, каб усё  ў іх 

на ту раль ным шля хам бы ло бяс печ на. Па чыс ці це 

ды па бя лі це ко мін і кор пус печ кі. Гэ та трэ ба не 

толь кі для эс тэ ты кі, але і для та го, каб бы лі «пад-

све ча ны» мес цы, дзе вы хо дзіць чад ны газ. Але 

прос та пад ма заць шчы лі ны бу дзе не да стат ко ва. 

Пра вер це, ці не вы па да юць цаг лі ны, ці спраў на 

пра цу юць усе за са ўкі. І ка лі вы явіц ца, што ра монт 

па трэб ны, то не ад клад вай це яго на «пас ля», а 

пры во дзьце печ у бяс печ ны стан не ад клад на. 

Ста рых сва я коў, ка лі ёсць маг чы масць, за бя ры-

це на зі му ў го рад, каб яны пе ра ча ка лі ма ра зы 

і сне га па ды ў больш кам форт ных 

умо вах.

ГРЭЦ ЦА І НЕ ЗА ГА РЭЦ ЦА
Па ча так ве рас ня — фак тыч на адзіная 

маг чы масць «ус ко чыць у апош ні ва-

гон» для сур' ёз най пад рых тоў кі свай-

го до му да во сень скіх і зі мо вых ха ла-

доў. Хоць слу пок тэр мо мет ра 

ўдзень тры ма ец ца ка ля ад зна кі ў 

20 (і на ват вы шэй!) гра ду саў — гэ та 

ўся го толь кі апош нія акор ды ле та-

2019. Зі ма ж — рэ ві зор су ро вы і ні я-

кіх па бла жак ра біць не бу дзе. Та му 

ра зам з афі цый ным прад стаў ні ком 

Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту-

а цы ях Ві та лем НА ВІЦ КІМ «Звяз да» 

ана лі зуе асноў ныя пры чы ны па жа раў 

у да мах, ха рак тэр ныя ме на ві та для 

ха лод най па ры го да.

СТАР. 5

Учо ра і сён ня ў Мін ску пра хо дзіць Між-

на род ная кан фе рэн цыя вы со ка га ўзроў-

ню пад агуль най наз вай «Ба раць ба з тэ-

ра рыз мам пры да па мо зе іна ва цый ных 

па ды хо даў і вы ка ры стан ня но вых і ўзні-

ка ю чых тэх на ло гій». Маш таб нае ме ра-

пры ем ства, ар га ні за ва нае Мі ніс тэр ствам 

за меж ных спраў Бе ла ру сі і Контр тэ ра-

рыс тыч ным упраў лен нем ААН, са бра ла 

прад стаў ні коў 55 кра ін і шэ ра гу ўплы-

во вых між на род ных ар га ні за цый, у тым 

лі ку ААН, АБ СЕ, Ін тэр по ла, АДКБ, ШАС. 

На се сіі ад крыц ця фо ру му вы сту піў Прэ-

 зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Ён з пер шых слоў за явіў, што ў на шых 

сі лах пе ра маг чы тэ ра рызм.

Па гро за да ты чыц ца ўсіх
«Так, мы мо жам па клас ці ка нец тэ ра рыз му. 

Не сён ня, не заўт ра, не ад ра зу. Але толь кі пры 

ад ной умо ве — ка лі мы гэ та га за хо чам. Вы, 

вяр нуў шы ся да моў з Бе ла ру сі, і мы, за стаў-

шы ся ў Бе ла ру сі, па він ны пры клас ці мак сі мум 

на ма ган няў, каб па клас ці ка нец тэ ра рыз му і 

бу да ваць но вую пла не ту», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Але для гэ та га, перш за ўсё пра фе сі я на лам, 

да вя дзец ца пе ра ка наць ула ды. Та кія кан фе-

рэн цыі, маз га выя ата кі, жа дан не іх удзель ні-

каў так ці інакш пры му сяць кі раў ні коў дзяр жаў 

пры слу хац ца.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што тэ ма кан фе рэн цыі 

над звы чай важ ная для га ран та ван ня бяс пе кі 

кож най дзяр жа вы, на якім кан ты нен це яна б ні 

зна хо дзі ла ся. Ён на га даў: тэ ра рызм стаў ад ной 

з са мых ма гут ных і ад чу валь ных па гроз гла-

баль най бяс пе цы, якая не ве дае ні дзяр жаў ных, 

ні ма раль ных ме жаў. Яго ах вя ра мі ста но вяц ца 

звы чай ныя лю дзі, у тым лі ку ста рыя, жан чы ны, 

дзе ці. А тэх на ло гіі, што тэ ра рыс ты вы ка рыс тоў-

ва юць пры пад рых тоў цы атак, раз ві ва юц ца з 

хут ка сцю су свет на га ін фар ма цый-

на га і тэх ніч на га пра грэ су.

МЫ МО ЖАМ ПА КЛАС ЦІ 
КА НЕЦ ТЭ РА РЫЗ МУ


