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ЦІ ЛЁГКА ПРАЦАВАЦЬ 
АНІМАТАРАМ 
У САНАТОРЫІ?

СТАЦЬ 
СПЕЦЫЯЛІСТАМ… 
АНЛАЙН

• Ка ля 400 на зі раль-

ні каў увой дзе ў мі сію ад 

СНД на пар ла менц кіх вы-

ба рах у Бе ла ру сі.

• Эмб ле му ЧС-2022 

па фут бо ле прад ста ві лі ў 

Ка та ры.

• У Бе ла ру сі ад кры лі 

пер шы ў СНД кам п'ю тар-

ны клас для лю дзей з па-

ру шэн нем зро ку.

• Мі ніс тэр ства ін фар-

ма цыі вы да ла да звол на 

вя шчан не на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі двум за меж ным 

тэ ле ві зій ным ка на лам: «За-

га рад нае жыц цё HD» і «Та-

ям ні цы Га лак ты кі HD».

• Му зей гіс то рыі ВАВ 

прад ста віць экс па зі цыю 

да 80-год дзя па чат ку Дру-

гой су свет най вай ны.

• Ар кестр Мі ха і ла Фін-

бер га пра вя дзе свя та ка-

мер най і ду хоў най му зы кі 

ў Ту ра ве.

КОРАТКА

Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Мы аба вяз ко ва па він ны 
атрым лі ваць зва рот ную 
су вязь ад на шых 
гра ма дзян, каб вы ра шаць 
тыя ак ту аль ныя пы тан ні, 
якія іх хва лю юць. Акра мя 
та го, ула да па він на 
ба чыць, які эфект 
пры но сяць ра шэн ні, што 
яна пры мае. На прык лад, 
пад час та кіх пры ёмаў 
гра ма дзя не пад каз ва юць, 
дзе ёсць ней кія пра бе лы 
і шур па тас ці 
ў за ка на даў стве, асаб лі вас ці 
пра ва пры мя няль най 
прак ты кі, якія не 
да зва ля юць у поў най ме ры 
рэа лі за ваць за ка на даў чыя 
ак ты ў той ці ін шай 
сфе ры — хай гэ та бу дзе 
аду ка цыя, куль ту ра або 
ахо ва зда роўя».

ЦЫТАТА ДНЯ

Гэ та лепш ве дацьГэ та лепш ве даць

Мы ста лі больш
ся бе стра ха ваць

А з па чат кам во се ні ро бім гэ та на но вых умо вах
З 1 ве рас ня ўсту піў у сі лу Указ Прэ зі дэн та № 175 «Аб стра ха-

ван ні», якім уне се ны змя нен ні ў за ка на даў ства аб стра ха ван ні. 

Пра гэ та рас ка за ла ген ды рэк тар Бе ла рус кай аса цы я цыі стра-

хоў шчы каў Іры на МЕРЗ ЛЯ КО ВА.

Да ку мент пра ду гледж вае лі бе ра лі за цыю ўмоў ажыц цяў лен ня стра-

ха вой дзей нас ці, па шы рэн не маг чы мас цяў па за клю чэн ні да га во раў 

стра ха ван ня ў элект рон ным вы гля дзе і зні жэн не стра ха вых та ры фаў 

па асоб ных ві дах аба вяз ко ва га стра ха ван ня. Знач ныя змя нен ні так са-

ма за кра ну лі сег мент стра ха ван ня жыц ця і аба вяз ко ва га стра ха ван ня 

гра ма дзян скай ад каз нас ці ўла даль ні каў транс парт ных срод каў.

Спе цы я ліст так са ма ад зна чы ла, што флаг ма на мі рос ту стра ха во га 

рын ку ў пер шым паў год дзі ста лі стра ха ван не жыц ця і доб ра ах вот нае ме-

ды цын скае стра ха ван не. Сег мент стра ха ван ня не жыц ця па вя лі чыў ся ў 

пер шым паў год дзі на 11 %, сег мент стра ха ван ня жыц ця — на 31 %. Што 

да ты чыц ца ры зы коў ных ві даў стра ха ван ня, там драй ве рам з'яў ля ец ца 

Кас ка. До ля доб ра ах вот ных ві даў стра ха ван ня да сяг ну ла амаль 63 %.

Экс перт так са ма на га да ла, што з ве рас ня стра ха выя ар га ні за цыі 

атры ма лі пра ва за клю чаць да га во ры стра ха ван ня ў элект рон ным 

вы гля дзе, а стра ха валь ні кі (юры дыч ныя асо бы) мо гуць уклю чаць у 

вы дат кі, якія ўліч ва юц ца пры па дат ка аб кла дан ні, стра ха выя ўзно сы 

па да га во рах доб ра ах вот на га стра ха ван ня жыц ця і да дат ко вай пен сіі, 

за клю ча ных са стра ха вы мі ар га ні за цы я мі не за леж на ад 

фор мы ўлас нас ці. СТАР. 4

ГО РАД 
І ЛЮ ДЗІ

Хто пра слаў ляў Брэст 
на пра ця гу ты ся ча год дзя

У гэ тыя вы хад ныя са мы за ход ні го рад Бе ла ру сі за ва біць да ся-

бе не злі чо ную коль касць гас цей на ме ра пры ем ствы з на го ды 

юбі лею. 1000 га доў — да та свое асаб лі вая. З ад на го бо ку, яна 

па тра буе пад вя дзен ня пра меж ка вых вы ні каў. А Брэст за гэ ты 

час са праў ды зда быў ня ма ла. У той жа мо мант нель га за бы ваць 

ім ёны тых, хто ўплы ваў на раз віц цё і ста наў лен не го ра да — 

ад ста ра жыт на сці і да на шых дзён. «Звяз да» пры гле дзе ла ся 

да бія гра фіі юбі ля ра і скла ла спіс сла ву тых асоб 

у яго гіс то рыі. СТАР. 13

На пло шчы Пе ра мо гі ў Мін ску ідзе рэ кан-

струк цыя комп лек су-пом ні ка. Ужо па ча ла ся 

пад рых тоў ка верх няй част кі га лоў на га ма ну-

мен та — зор кі, якая ўва саб ляе ор дэн Пе ра-

мо гі. Бры га да рэ стаў ра та раў прад пры ем ства 

«Бел рэ стаў ра цыя» пад кі раў ніц твам Мі ка лая 

ЛЁ ЛІ ця пер вя дзе ачыст ку ме та ліч ных дэ та ляў 

і ма за і кі зор кі пе рад на ня сен нем па за ло ты. Да-

рэ чы, ра бо ты ідуць на вы шы ні са ра ка мет раў 

(абел іск мае вы шы ню трыц цаць во сем мет раў 

плюс тры мет ры са ма зор ка). Для бры га дзі ра 

Мі ка лая Лё лі гэ та ўжо дру гая рэ стаў ра цыя на

пло шчы Пе ра мо гі: шас нац цаць га доў та му ён 

пра ца ваў у бры га дзе па за лот чы каў, якой кі ра ваў 

яго баць ка — вя до мы ў кра і не рэ стаў ра тар-па-

за лот чык Мі ка лай Кузь міч Лё ля. З ця гам ча су 

сын сам стаў на ча ле ка лек ты ву рэд кай спе цы-

яль нас ці. Ця пер у бры га дзе пра цуе сын Мі ка-

лая Елі сей Лё ля, а так са ма пля мен нік Анд рэй 

За ва ла — мож на ска заць, ся мей ная ды нас тыя 

па за лот чы каў. Яшчэ ў скла дзе бры га ды вы дат-

ныя спе цы я ліс ты Мі ка лай Ба ра наў, у яко га гэ та 

так са ма дру гая рэ стаў ра цыя пом ні ка на пло шчы 

Пе ра мо гі, і Алесь Клі ма шо нак. Усе яны пры сут-

ні ча юць на гэ тым фо та. Бры га дзір Мі ка лай Лё ля — 

на пер шым пла не.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПА ЗА ЛОТ ЧЫ КІ ПЕ РА МО ГІ


