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ВАЖ НЕЙ ШЫЯ ЗА ДА ЧЫ 
МЯС ЦО ВАЙ УЛА ДЫ
Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Гро дзен скай 
воб лас ці Іван ЛАЎ РЫ НО ВІЧ пра вёў пра мую лі нію

і аса біс ты пры ём гра ма дзян у Мас тоў скім рай вы кан ка ме

Пад час пра мой лі ніі па сту пі ла ка ля дзе ся ці зван коў, 

так са ма шэ раг пы тан няў быў агу ча ны на аса біс тым 

пры ёме гра ма дзян.

У пры ват нас ці, 

пен сі я нер ка з Мас тоў 

па скар дзі ла ся на ад-

сут насць асвят лен ня ў 

ін ды ві ду аль ных ячэй-

ках у пад ва ле. Ака за-

ла ся, што пад клю чэн-

не элект ра сіл ка ван ня 

маг чы ма толь кі пры 

ўста ля ван ні лі чыль ні-

ка ў пад ва ле для кож-

най ячэй кі. На та кое 

ра шэн не праб ле мы да лі зго ду толь кі не каль кі жы ха роў з больш 

чым 180 да моў рай цэнт ра. Та му прад стаў ні кам ЖКГ да дзе на 

да ру чэн не су стрэц ца з жы ха ра мі до ма і рас ка заць ал га рытм 

дзе ян няў у па доб най сі ту а цыі.

Асоб на пад час пры ёму бы ла пад ня та тэ ма ацяп ляль на га 

се зо на. Іван Лаў ры но віч ад зна чыў, што ў цэ лым у Гро дзен скай 

воб лас ці на ра кан няў у гэ тым пла не ня ма. Ва ўсіх са цы яль ных 

аб' ек тах — сад ках, шко лах, баль ні цах — цяп ло ўклю ча на, ідзе 

яно і ў жы лы фонд. Важ на і да лей за бяс печ ваць бес пе ра бой ную 

ра бо ту ацяп лен ня.

«Цяп ло, доб ра ўпа рад ка ван не, ства рэн не кам форт ных умоў 

для пра жы ван ня гра ма дзян — най важ ней шая за да ча мяс цо вай 

ула ды», — пад крэс ліў Іван Лаў ры но віч.

За ці каў ле ным служ бам да дзе на да ру чэн не ў са мыя ка рот кія 

тэр мі ны прад ста віць ва ры ян ты вы ра шэн ня праб ле мы жы хар кі 

Гро дзен ска га ра ё на. Жан чы на не мо жа атры маць тэх ніч ны 

паш парт на па бу да ва ны дом, які ака заў ся ў са ні тар най зо не 

па бу да ва на га знач на паз ней сві на комп лек су. Так са ма ў са мыя 

ка рот кія тэр мі ны не аб ход на ра за брац ца ў сі ту а цыі з да ро гай у 

Сло нім скім ра ё не. Па сло вах мяс цо ва га жы ха ра, яму абя ца лі 

вы ра шыць пы тан не, але да ро гу ў па ра дак не пры вя лі.

Жы хар цы вёс кі За ру даўе да па мо гуць з на рых тоў кай кар моў 

для ка ро вы. Пра гэ та пад час зван ка на пра мую лі нію па пра сіў 

сын жан чы ны.

Жы ха ры вёс кі Дзень каў цы па пра сі лі вы ра шыць пы тан не з 

во да за бес пя чэн нем на се ле на га пунк та. У ра ё не пра праб ле му 

ве да юць: пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя на экс пер ты зе, 

пла ну ец ца пра біць но вую свід ра ві ну. Вы дзе ле на на гэ та і не аб-

ход нае фі нан са ван не. Іван Лаў ры но віч узяў пы тан не на кант-

роль, да снеж ня ўсё па він на быць вы ра ша на.

Яшчэ ад на сі ту а цыя ста не прад ме там раз гля ду ад па вед ных 

служ баў. Пен сі я нер ка з Мас тоў лі чыць, што пе ра плач вае за 

элект ра энер гію, рас хо ду ю чы ў ме сяц больш за 100 кВт/г, хоць 

элект ра пры бо ра мі, па яе сло вах, прак тыч на не ка рыс та ец ца. Лі-

чыль нік бра лі на экс пер ты зу. Пра цуе ён спраў на, ад нак спе цы я-

ліс ты зноў аб сле ду юць сет кі ў ква тэ ры, каб зняць усе пы тан ні.

Па сту піў і шэ раг аса біс тых пы тан няў. У пры ват нас ці, бу дзе да-

дат ко ва раз гле джа ны зва рот жан чы ны-ўра ча аб пе ра раз мер ка-

ван ні па мес цы ра бо ты яе му жа, які так са ма пра цуе ме ды кам.

«Па доб ныя ме ра пры ем ствы ў ра ё нах — свое асаб лі вы ін-

ды ка тар ра бо ты мяс цо вай ула ды. І на пры кла дзе Мас тоў ска га 

ра ё на ві даць, што не вы ра шаль ных у гла баль ным пла не пы-

тан няў ня ма. У доб рым ста не да ро гі, інф ра струк ту ра, сіс тэ ма 

ЖКГ ра ё на — усё гэ та да зва ляе лю дзям нар маль на жыць і 

пра ца ваць», — ад зна чыў Іван Лаў ры но віч. Ён пад крэс ліў, што 

пры чы най з'яў лен ня не ка то рых пы тан няў ста но віц ца прос та 

не да стат ко вае ін фар ма ван не лю дзей.

Канстанцін ЛЮТКЕВІЧ.

Сён ня збор ная Бе ла ру сі па фут бо ле пра вя дзе чар-

го вы матч у рам ках ад бо ру на чэм пі я нат Еў ро пы 

2020 го да. Гас ця мі ста нуць фут ба ліс ты з Эс то ніі, 

гуль ня прой дзе на ста ліч ным ста ды ё не «Ды на ма» 

ў 19.00. За вер шыць во сень скую се сію матч са збор-

най Ні дэр лан даў 13 каст рыч ні ка.

Га лоў ны трэ нер бе ла ру саў Мі ха іл Мар хель пе рад чар-

го вы мі стар та мі ад зна чыў, што ка ман да ў абедз вюх су-

стрэ чах бу дзе імк нуц ца да пе ра мог.

«З эс тон ца мі нам трэ ба згу ляць хоць бы на ўзроў ні, як 

мы згу ля лі ў Та лі не і пе ра маг чы, — ска заў паў аба рон ца 

збор най Бе ла ру сі Ігар Ста се віч. — А каб да біц ца ста ноў-

ча га вы ні ку ў мат чы з Ні дэр лан да мі, па він на су па сці шмат 

фак та раў — уда ча, пос пех і са ма ад да ча».

Кан чат ко вы склад бе ла рус кай збор най вы гля дае на-

ступ ным чы нам:

ва ра та ры: Аляк сандр Гу тар («Ды на ма-Брэст»), Ан тон 

Чыч кан (БА ТЭ), Ягор Хат ке віч («Іс лач»);

аба рон цы: Аляк сандр Мар ты но віч («Крас на дар»), Дзя-

ніс Па ля коў («Урал», Ека ця рын бург), Сяр гей Па лі цэ віч 

(«Кай рат», Ал ма ты), Алег Ве ра ці ла («Ды на ма-Брэст»), 

Сяр гей Мат вей чык («Шах цёр», Са лі горск), За хар Вол каў 

(БА ТЭ), Мі кі та На ву маў («Жэ ты су», Тал ды кар ган), Мі ка-

лай Зо ла таў («Ві цебск»);

паў аба рон цы: Ста ні слаў Дра гун, Ігар Ста се віч, Яў ген 

Яб лон скі (усе — БА ТЭ), Па вел Са віц кі («Ды на ма-Брэст»), 

Юрый Ка ва лёў, Макс Эбонг (абод ва — «Шах цёр», Са лі-

горск), Іван Ма еў скі («Аста на», Ка зах стан), Іван Ба хар, 

Яў ген Шаў чэн ка (абод ва — «Мінск»);

на па да ючыя: Дзя ніс Лап цеў («Ды на ма-Брэст»), Мак сім 

Ска выш (БА ТЭ), Ві таль Лі са ко віч («Ва раж зін», Хар ва тыя).

Пе рад чар го вы мі мат ча мі ад бо ру да Еў ра-2020 збор-

ная Бе ла ру сі, ма ю чы тры ач кі, зна хо дзіц ца на чац вёр тым 

мес цы ў гру пе С, лі дзі руе ка ман да Гер ма ніі, на дру гім 

мес цы — Паў ноч ная Ір лан дыя, на трэ цім рад ку зна хо-

дзяц ца Ні дэр лан ды.

Ця пер збор ная Бе ла ру сі ў рэй тын гу ФІ ФА зай мае 

82-е мес ца, ся рэд ні ўзрост на шай ка ман ды — 27,5 го да.

10 каст рыч ні ка Ні дэр лан ды пры муць Паў ноч ную Ір-

лан дыю, а 13 каст рыч ні ка Эс то нія згу ляе з ка ман дай 

Гер ма ніі.

Ідэя, крэ а тыў + 
бе ла рус кая мо ва

8 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі стар туе са цы яль-

на-аду ка цый ны пра ект «Пер шыя» — кон курс 

яск ра вых ідэй па ка лен ня Z.

На пра ця гу на ву чаль на га го да яго ўдзель ні кі бу дуць 

рас пра цоў ваць сваю ідэю, раз ві ваць на вы кі пуб ліч ных 

вы ступ лен няў і са ма прэ зен та цыі, атрым лі ваць ка рыс ныя 

ве ды на варк шо пах і су стрэ чах з экс пер та мі. А 10 фі на-

ліс таў пра ек та, якіх абя рэ жу ры, атры ма юць пер са наль-

ных мен та раў TЕDх і з іх да па мо гай бу дуць рых та вац ца 

да свай го вя лі ка га пуб ліч на га вы ступ лен ня на маш таб-

най ма ла дзёж най кан фе рэн цыі TЕDхYоuth@Mіnsk.

Ме на ві та 10 фі на ліс таў вый дуць у сла ву тае чыр во-

нае ко ла TЕD і прэ зен ту юць свае ідэі пе рад вя лі кай аў-

ды то ры яй. (Усе яны атры ма юць пры зы — іРhоnе Хs.) 

Пра ект «Пер шыя» цал кам рэа лі зу ец ца на бе ла рус кай 

мо ве. Ад на з мэт гэ тай іні цы я ты вы — па шы рэн не вы-

ка ры стан ня бе ла рус кай мо вы і яе вя до мас ці ў су свет-

най пра сто ры з да па мо гай су поль нас ці TЕD.

Са цы яль на-аду ка цый ны пра ект «Пер шыя» рэа лі зу-

ец ца кам па ні яй А1 пры пад трым цы ар га ні за та раў кан-

фе рэн цыі TЕDхMіnsk. У мі ну лым на ву чаль ным го дзе 

кам па нія А1 ужо рэа лі зоў ва ла па доб ны аду ка цый ны 

пра ект vеlсоm YОUTH. Але пра ект «Пер шыя» абя цае 

стаць больш маш таб ным — у яго рам ках за пла на ва-

ныя ме ра пры ем ствы не толь кі ў Мін ску, але і ў Грод не, 

Го ме лі, Ма гі лё ве і Ві цеб ску.

«Мы рас па чы на ем пра ект «Пер шыя», каб ства рыць 

для стар ша клас ні каў па ўсёй кра і не да дат ко выя маг-

чы мас ці са ма раз віц ця па ці ка вых для іх тэ мах. Мы 

ве рым, што прын цып «ду май гла баль на — дзей ні чай 

ла каль на» мо жа стаць штурш ком для вя лі кіх змен», — 

пад крэс лі вае на чаль нік ад дзе ла кар па ра тыў ных 

ка му ні ка цый А1 Мі ка лай БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Урад Эк ва до ра па кі нуў Кі та
Прэ зі дэнт Эк ва до ра Ле нін Ма рэ на ўвёў у кра і не над-

звы чай нае ста но ві шча і пе ра вёў урад са ста лі цы — Кі-

та — у го рад Гу а я кіль. Ён аб вяс ціў пра гэ та ў тэ ле зва ро це 

да на цыі, пе рад ае ВВС Nеws. Ула ды ўвя лі ка мен данц кую 

га дзі ну па ўсёй кра і не ў ра ё нах, дзе раз ме шча ны дзяр жаў-

ныя бу дын кі і стра тэ гіч ныя аб' ек ты. Та кія ме ры пры ня тыя ў 

су вя зі з ма са вы мі пра тэс та мі і бес па рад ка мі, у тым лі ку з 

удзе лам прад стаў ні коў ка рэн на га на сель ніц тва. Па вод ле 

слоў прэ зі дэн та, ра ба ван не, ван да лізм і гвалт свед чаць, 

што гэ та вы нік ар га ні за ва най па лі тыч най дзей нас ці, а 

не прос та пра ява не за да во ле нас ці гра мад ства эка на-

міч ным ра шэн нем ула даў. Пас ля та го як урад ад мя ніў 

дзярж суб сі дыі на па лі ва для на сель ніц тва, а цэ ны на яго 

вы рас лі з па чат ку каст рыч ні ка ў два ра зы, у кра і не па ча-

лі ся пра тэс ты. Прад стаў ні кі ка рэн ных на ро даў і фер ме ры 

ру шы лі шмат ты сяч ным мар шам на Кі та. Пра тэс тоў цы 

па ча лі за хоп лі ваць па лі цэй скіх і вай скоў цаў. Так са ма ў 

кра і не бы лі за хоп ле ныя пяць ра до ві шчаў дзярж кам па ніі 

Реtrоаmаzоnаs, і наф та ві кі спы ні лі зда бы чу наф ты. За 

апош нія не каль кі дзе ся ці год дзяў тры прэ зі дэн ты Эк ва-

до ра бы лі зры ну ты ў вы ні ку пра тэс таў ка рэн на га на сель-

ніц тва, на гад вае ВВС.

Тры чвэр ці су пер ба га це яў 
жы ве ў 10 кра і нах

Згод на з сё мым што-

га до вым да сле да ван нем 

Wоrld Ultrа Wеаlth Rероrt 

2019, ця пер на пла не це 

265 490 ча ла век, ка пі тал 

якіх ацэнь ва ец ца не менш чым у 30 трыльёнаў до ла раў. 

Ле тась іх су мар ны «ка ша лёк» упер шы ню за тры га ды ска-

ра ціў ся. Праў да, ня знач на — на 1,7 %. У 2018 го дзе агуль-

ны ка пі тал ацэнь ваў ся ў 32,3 трыль ё на до ла раў. Аў та ры 

да сле да ван ня праг на зу юць, што да 2023-га коль касць су-

пер ба га це яў па вя лі чыц ца да 353 550 ча ла век, а іх су мар ны 

бюд жэт — да 43 трыль ё наў до ла раў. Звяр тае на ся бе ўва гу 

бур ны рост коль кас ці звыш за мож ных жан чын. Ця пер на 

пла не це та кіх прад стаў ніц сла ба га по лу амаль 39 ты сяч, ці 

14,6 % ад агуль най коль кас ці ну ва ры шаў. Амаль тры чвэр-

ці су пер ба га це яў (72 %) жы ве ў 10 най больш за мож ных 

кра і нах све ту. Прак тыч на кож ны трэ ці (31 %) зна хо дзіц ца 

ў Злу ча ных Шта тах. Іх су мар ны ка пі тал — 9,84 трыль ё на 

до ла раў. Гэ та больш, чым ВУП Япо ніі і Гер ма ніі — трэ цяй 

і чац вёр тай эка но мік пла не ты — ра зам узя тых. На дру гім 

мес цы Кі тай. У Пад ня бес най жы ве 24 965 ну ва ры шаў з 

су мар ным ка пі та лам 3,76 трыль ё на до ла раў. Трэ цяя ў рэй-

тын гу Япо нія з 17 855 звыш ба га це я мі і агуль ным да хо дам 

1,67 трыль ё на до ла раў. У топ-10 так са ма Гер ма нія, Ка на да, 

Фран цыя, Вя лі ка бры та нія, Іта лія і Швей ца рыя.

У Із ра і лі знай шлі го рад 
уз рос там пяць ты сяч га доў

У Із ра і лі вы яў ле ныя ру і ны най ста рэй ша га і най буй ней-

ша га го ра да ў рэ гі ё не. Яны зна хо дзяц ца за 50 кі ла мет раў 

ад Тэль-Аві ва, і ім 5000 га доў. У го ра дзе жы ло ка ля 6 ты-

сяч ча ла век, яго ўжо на зы ва юць «Нью-Ёр кам брон за ва га 

ве ку». Там бы лі ву лі цы, асоб ныя жы лыя і ка мер цый ныя 

квар та лы, храм і га рад скія сце ны для аба ро ны на сель-

ніц тва. Больш за тое, ар хе о ла гі вы яві лі, што лю дзі жы лі ў 

гэ тым мес цы на ват 7000 га доў та му. Із ра іль скія ар хе о ла гі 

ка жуць, што гэ та са мая знач ная зна ход ка та го пе ры я ду 

гіс то рыі. Го рад, вя до мы як Эн-Эсур, зай мае пры бліз на 

65 гек та раў, што пры клад на ўдвая больш за па ме ры ін шых 

вя до мых па се лі шчаў той эпо хі. Пад час рас ко пак знай шлі 

ка ля ча ты рох міль ё наў фраг мен таў зба ноў, ін стру мен ты, 

мно гія з якіх бы лі пры ве зе ны з Егіп та, а так са ма над звы чай 

рэд кія ста ту эт кі лю дзей і жы вёл. Рас коп кі на гэ тым мес цы 

пра цяг ва юц ца ўжо два з па ло вай га ды. Ста ра жыт ны го рад 

быў зной дзе ны вы пад ко ва, пад час бу даў ніц тва но вай ша-

шы. Марш рут тра сы быў пе ра не се ны, каб не па шко дзіць 

ста ра жыт нае па се лі шча.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Мар хель га то вы ад крыць 
сваю пе ра мож ную се рыю

Фут болФут бол

Вы зна ча ны 
25 най леп шых

Дня мі за вяр шыў ся пры ём за явак і да-

ку мен таў на ўдзел у кон кур се на са іс-

кан не прэ міі ўра да Бе ла ру сі за да сяг-

нен ні ў га лі не якас ці 2019 го да.

На мер удзель ні чаць у ім сё ле та ме ла 

121 ар га ні за цыя. Па вы ні ках ака за ных ім кан суль та цый, 

па пя рэд ня га ад бо ру сак ра та ры я там ка мі сіі па пры су джэн ні 

прэ міі, а так са ма пры ня тых па тэн цы яль ны мі ўдзель ні ка мі 

ра шэн няў аб удзе ле ў спіс прэ тэн дэн таў на зван не лаў рэ а та 

бы лі ўклю ча ны 25 ар га ні за цый роз ных га лін эка но мі кі.

Вар та ад зна чыць, што най больш вост рая ба раць ба за 

зван не лаў рэ а та ча ка ец ца па кі рун ку дзей нас ці «вы твор-

часць хар чо вай і сель ска гас па дар чай пра дук цыі». Ся род 

удзель ні каў гэ та га ме ра пры ем ства та кія вя до мыя ар га ні за-

цыі, як Доб руш скі фар фо ра вы за вод, Сло нім скі мя са кам бі нат 

і Го мель скі хі міч ны за вод. Пад ра бяз ны спіс прэ тэн дэн таў, якія 

вый шлі ў фі нал, чы тай це на на шым сай це zvіazda.by.

Сяр гей КУР КАЧ.

На про даж — Дом дру ку
Ула ды вы ста ві лі на про даж Дом дру ку, які зна хо дзіц-

ца ка ля стан цыі мет ро «Ака дэ мія на вук».

Па чат ко вы кошт пом ні ка ар хі тэк ту ры 1930-х га доў — 

6,975 міль ё на руб лёў. Мэ та вае пры зна чэн не — ад мі ніст ра-

цый на-дзе ла вое. Тар гі ад бу дуц ца 20 ліс та па да, па ве дам ляе 

агенц тва «Мінск-На ві ны». Бу ды нак До ма дру ку па бу да ва ны 

ў 1930—1935 га дах у сты лі кан струк ты віз му. Збу да ван не 

пе ра жы ло вай ну, а ў 1963—1978 га дах яго рэ кан стру я ва лі, 

над бу да ваў шы чац вёр ты па верх. Аб' ект бу дзе пра да вац-

ца па ры нач ным кош це, з за клю чэн нем да га во ра арэн ды 

зя мель на га ўчаст ка, не аб ход на га для аб слу гоў ван ня не-

ру хо май ма ё мас ці. Тар гі пач нуц ца з 6 міль ё наў 975 ты сяч 

687 руб лёў 16 ка пе ек.

ФактФакт

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


