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СВЕТ ЛАЯ ПА МЯЦЬ, 

МА ЭСТ РА
На род ны ар тыст Бе ла ру сі і СССР, вы пуск нік трох 

кан сер ва то рый, ня змен ны кі раў нік Бе ла рус ка га са-

ю за кам па зі та раў, аў тар мност ва пе сень, якія лю бяць 

не каль кі па ка лен няў слу ха чоў, — пес ні Іга ра Лу чан ка 

па зна юць з пер шых акор даў і на ват час та лі чаць на-

род ны мі. 2 ліс та па да кам па зі тар быў шпі та лі за ва ны 

з ін суль там, пас ля яко га зна хо дзіў ся ў ме ды ка мен-

тоз най ко ме. Ура чы ста ліч най баль ні цы хут кай да-

па мо гі ра бі лі ўсё маг чы мае, але... 12 ліс та па да Іга ра 

Мі хай ла ві ча не ста ла, — і гэ та не па праў ная стра та 

не толь кі для род ных і бліз кіх, кам па зі та раў і паэ таў, 

ар тыс таў, му зы кан таў, не толь кі для бе ла рус кай му-

зы кі, але для на шай куль ту ры на огул.

На род ны ар тыст 

Бе ла ру сі, кі раў нік 

ан самб ля «Сяб ры» 

Ана толь ЯР МО-

ЛЕН КА заўж ды пад-

трым лі ваў сяб роў скія 

ста сун кі з кам па зі та-

рам, на ват за пра шаў 

Іга ра Мі хай ла ві ча на 

юбі лей ны кан цэрт 

31 каст рыч ні ка, ад нак 

той не змог прый сці, 

бо дрэн на ся бе ад чу-

ваў: «Бы лі яго жон ка 

і сын Анд рэй, я прад-

ста віў іх слу ха чам і 

ска заў, што пес ні Іга-

ра Мі хай ла ві ча заўж-

ды бу дуць у на шым 

рэ пер ту а ры. І ўся го 

праз не каль кі дзён да ве даў ся пра тое, што ў яго зда рыў ся 

ін сульт. На маю дум ку, гэ та та кая вя ліз ная стра та, па мер 

якой за раз па прос ту цяж ка аца ніць... Шчы ры сму так у на шых 

сэр цах і веч ная па мяць Іга ру Мі хай ла ві чу Лу чан ку...»

«Ка лі сы хо дзяць та кія лю дзі, звы чай на га во раць, што 

сыш ла эпо ха. Адзі нае, што мо жа ўтры маць яе, пра цяг нуць 

яе гу чан не, — гэ та па мяць сэр ца, — на пі са ла ў са цы яль ных 

сет ках спя вач ка На стас ся ЦІ ХА НО ВІЧ. — І вель мі хо чац-

ца збе раг чы гэ ту па мяць, каб усё тое важ нае, цу доў нае, 

глы бо кае і шмат у чым га ю чае мас тац тва та кіх не шмат лі-

кіх не па зван ні, а па на шым пры знан ні, са праў ды вя лі кіх і 

на род ных бе ла рус кіх твор цаў пра цяг ва ла гу чаць і заўж ды 

бы ло ак ту аль ным, бо час та гэ та — ста рон кі на ша га жыц-

ця, на шы па чуц ці, на шы ўспа мі ны, аса біс тая гіс то рыя, якую 

су пра ва джа юць гу кі лю бі мых ме ло дый...»

Імя Іга ра Лу чан ка шмат га доў не па рыў на звя за на з твор-

час цю «Пес ня роў». Мас тац кі кі раў нік Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га ан самб ля «Пес ня ры» Ра ман КО ЗЫ РАЎ за зна-

чае, што му зы кан ты вель мі бліз ка да сэр ца пры ня лі су мную 

на ві ну, якая су стрэ ла іх на ра дзі ме: «Мы лі та раль на толь кі 

вяр ну лі ся з гаст ро ляў па Ра сій скай Фе дэ ра цыі, вы сту па лі ў 

тым лі ку на Поў на чы, і ўсе гэ тыя кан цэр ты па чы на лі з тэ мы 

сё лет ня га юбі лею Іга ра Мі хай ла ві ча, шмат рас каз ва лі пра 

яго, спя ва лі яго пес ні. Іх, да рэ чы, ра сій скія слу ха чы доб ра 

пом няць і лю бяць — ка лі мы па чы на лі іг раць «Але сю», «За-

ча ра ва ную», «Мой род ны кут», іх вель мі цёп ла пры ма лі і 

пад пя ва лі. А дня мі, ка лі «Пес ня ры» вы сту па лі ў тым лі ку з 

пес ня мі Іга ра Лу чан ка ў па соль стве Бе ла ру сі ў Маск ве, вя-

лі кая за ла бы ла на бі тая біт ком, і лю дзі на ват пры вы со кіх 

чы нах і зван нях ся дзе лі на пры ступ ках, каб па слу хаць гэ ты 

кан цэрт... Апош ні раз мы з Іга рам Мі хай ла ві чам ба чы лі ся 

на яго ным юбі лей ным ве ча ры ў фі лар мо ніі, і я та ды ад зна-

чыў для ся бе: яго пес ні доб ра ве дае і су час ная мо ладзь, а 

зна чыць, яны бу дуць жыць і гу чаць на да лей — і гэ та, ма-

быць, са мае важ нае для кож на га твор цы, ве даць, што твая 

спад чы на за ста нец ца. Пры нам сі, наш ка лек тыў зро біць для 

гэ та га ўсё маг чы мае».

«Звяз да», так са ма як і ка ле гі па твор чым цэ ху, вы-

каз вае глы бо кія спа чу ван ні род ным і бліз кім Іга ра Мі-

хай ла ві ча Лу чан ка. Раз ві тан не з кам па зі та рам прой дзе 

14 ліс та па да ў Цэнт раль ным До ме афі цэ раў.

* * *
Спа чу ван не ў су вя зі са смер цю на род на га ар тыс та 

СССР Іга ра Лу чан ка яго род ным, бліз кім і ка ле гам на-

кі ра ваў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь глы бо ка смут ку юць у су вя зі са 

смер цю стар шы ні гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла-

рус кі са юз кам па зі та раў» на род на га ар тыс та СССР 

ЛУ ЧАН КА Іга ра Мі хай ла ві ча і вы каз ва юць шчы рыя 

спа чу ван ні яго род ным і бліз кім.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

смут куе ў су вя зі са смер цю Іга ра Мі хай ла ві ча 

ЛУ ЧАН КА, бе ла рус ка га кам па зі та ра, за слу жа на га 

дзея ча мас тац тваў Бе ла ру сі, на род на га ар тыс та Бе-

ла ру сі і СССР, пра фе са ра, і вы каз вае шчы рыя спа-

чу ван ні род ным і бліз кім.

Спе цы я ліс ты ЖКГ па-

ве да мі лі, як бу дуць у 

на ступ ным го дзе аплач-

ваць жыл лё ва-ка му наль-

ныя па слу гі тыя пра ца-

здоль ныя гра ма дзя не, 

якія не пра цу юць.

У Бе ла ру сі з 1 сту дзе ня 

на ступ на га го да тым, хто 

бу дзе ў спі сах не за ня тых 

у эка но мі цы, прый дзец ца 

аплач ваць га ра чае во да за-

бес пя чэн не па эка на міч на 

аб грун та ва ных та ры фах, 

а з 1 каст рыч ні ка 2019 го-

да — цеп ла за бес пя чэн не 

жы лых па мяш кан няў. Гэ та 

да ты чыц ца і цэнт ра лі за ва-

на га цеп ла за бес пя чэн ня, 

і па да чы цяп ла з да па мо-

гай ін ды ві ду аль ных га за вых 

кат лоў.

«На лі чэн не пла ты за 

жыл лё ва-ка му наль ныя па-

слу гі ро біц ца ў ад но сі нах да 

пла цель шчы каў. Гэ та мо-

гуць быць улас ні кі жы лых 

па мяш кан няў, най маль ні кі 

ка мер цый на га, са цы яль на-

га жыл ля, гра ма дзя не, якія 

за клю чы лі да га вор най му 

жы ло га па мяш кан ня пры ват-

на га жыл лё ва га фон ду. Ка лі 

не за ня ты ў эка но мі цы жы ве 

адзін, то за на зва ныя па слу гі 

за пла ціць у поў ным аб' ёме; 

ка лі ён пра жы вае з чле на мі 

сям'і, то бу дзе пла ціць пра-

пар цый на той коль кас ці па-

слуг, якія бы лі ака за ны ме-

на ві та яму», — рас тлу ма чы лі 

ў Мі ніс тэр стве ЖКГ.

Ка лі ў ква тэ ры жы вуць 

два не за ня тыя ў эка но мі цы 

ча ла ве кі, то яны абод ва бу-

дуць пла ціць па поў ных та-

ры фах. Ка лі ж пла цель шчы-

кам ЖКП з'яў ля ец ца за ня ты 

ў эка но мі цы ці пен сі я нер, а 

з ім жы вуць пра ца здоль ныя 

лю дзі, не за ня тыя ў эка но-

мі цы, то на ліч ваць пла ту за 

жыл лё ва-ка му наль ныя па-

слу гі бу дуць у агуль на пры-

ня тым па рад ку.

Ін фар ма цыя пра спа жы-

тыя па слу гі га ра ча га во да-

за бес пя чэн ня і ацяп лен ня па 

та ры фах, якія суб сі ду юц ца, 

і эка на міч на аб грун та ва ных 

та ры фах бу дзе раз ме шча на 

ў па ве дам лен нях на апла ту 

жыл лё ва-ка му наль ных па-

слуг.

У той жа час ра ней у Мі-

ніс тэр стве пра цы і са цы яль-

най аба ро ны вы зна чы лі, у 

якіх вы пад ках не за ня тыя ў 

эка но мі цы гра ма дзя не не 

бу дуць аплач ваць 100 % 

за ЖКП. Вы клю чэн не бу-

дуць скла даць гра ма дзя не, 

якія ма юць пы тан ні са зда-

роў ем, да гля да юць дзя цей 

ста рэй шых за 7 га доў або 

не дзея здоль ных гра ма дзян, 

а так са ма тыя, хто не мо жа 

знай сці пра цу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гро шыГро шы

ХТО НЕ ПРА ЦУЕ, ТОЙ БУ ДЗЕ ПЛА ЦІЦЬ 
ЗА «КА МУ НАЛ КУ» ЦАЛ КАМ

Як па ве да мі лі ў След чым ка мі тэ це, 

41-га до вы жы хар го ра да Дзят ла-

ва звяр нуў ся з за явай, у якой рас-

тлу ма чыў, што ўба чыў у ін тэр нэ-

це сайт кам па ніі Quаntum Sуstеm, 

якая пра па ноў ва ла за ро бак на 

пра вя дзен ні здзе лак з фік са ва-

ным пры быт кам і пры цяг нен нем 

сва іх ана лі ты каў. Пас ля пра гля ду 

прэ зен та цый на га ро лі ка кам па ніі, 

якая га ран та ва ла вы со кія пры-

быт кі пры мі ні маль ных укла дан-

нях гра шо вых срод каў, муж чы на 

па чаў су пра цоў ні чаць з ёй.

Ён за рэ гіст ра ваў ся на сай це і вы-

кон ваў усе ўка зан ні ку ра та ра. Пры 

гэ тым пе ра ліч ваў у Ра сій скую Фе дэ-

ра цыю за меж ную ва лю ту, па коль кі 

мер ка ваў, што яго гро шы ідуць на 

здзел кі з каш тоў ны мі па пе ра мі і ме-

та ла мі. Уся го ён пе ра лі чыў 3 ты ся чы 

до ла раў ЗША.

Ка лі муж чы на па спра ба ваў вы вес ці 

свае срод кі з аба ро ту ра зам з абя-

ца ны мі пра цэн та мі, ра бот нік кам па ніі 

Quаntum Sуstеm па тэ ле фо не за па тра-

ба ваў пе ра лі чыць за гэ та 1 ты ся чу до-

ла раў ЗША. Пас ля ад мо вы вы ка наць 

па тра ба ван не ён пе ра стаў вы хо дзіць 

на су вязь.

Дзят лаў скім ра ён ным ад дзе лам 

СК рас па ча та кры мі наль ная спра ва 

па фак це за ва ло дан ня ма ё мас цю 

шля хам пад ма ну з вы ка ры стан нем ін-

тэр нэ ту (ч. 1 арт. 209 Кры мі наль на га 

ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

След чыя ўста на ві лі, што па цяр пе-

лы пе ра ліч ваў свае гро шы ў Ра сію на 

ад ра сы роз ных фі зіч ных асоб. Да рэ-

чы, у се ці ве ёсць ін фар ма цыя аб тым, 

што Quаntum Sуstеm з'яў ля ец ца ашу-

кан скім пра ек там і яго ах вя ра мі ста-

лі гра ма дзя не з мно гіх кра ін. «Міль я-

нер», які зды маў ся ў прэ зен та цый ным 

ро лі ку, на са май спра ве з'яў ля ец ца 

ма ла вя до мым ак цё рам. Ня гле дзя чы 

на ўсё гэ та, коль касць ах вяр пад ма ну 

па вя ліч ва ец ца.

Уліч ва ю чы ўсё гэ та, след чыя на-

стой лі ва рэ ка мен ду юць гра ма дзя нам 

не ажыц цяў ляць спро бы за ра біць гро-

шай пры да па мо зе су мнеў ных ін тэр-

нэт-рэ сур саў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Дэ ма кра ты скла лі 85 пы тан няў, 
рых ту ю чы ся да рас сле да ван няў дзе ян няў Трам па

Чле ны Дэ ма кра тыч най пар тыі ЗША ма юць на мер 

«знай сці ад ка зы» на 85 пы тан няў, сфар му ля ва ных у 

рам ках шэ ра гу рас сле да ван няў, якія яны пла ну юць па-

чаць у да чы нен ні да До наль да Трам па. Гэ тыя пы тан ні 

да па мо гуць даць пра ва вую ацэн ку дзе ян ням Трам па на 

па са дзе прэ зі дэн та ЗША, а так са ма дзе ян ням яго ад мі-

ніст ра цыі. Пра гэ та па ве да міў у па ня дзе лак пар тал Ахіоs, 

су пра цоў ні кі яко га па гу та ры лі з чле на мі Дэ ма кра тыч най 

пар тыі, якая атры ма ла боль шасць у Па ла це прад стаў ні-

коў Кан грэ са ЗША па вы ні ках пра ве дзе ных на мі ну лым 

тыд ні пра меж ка вых вы ба раў.

Дэ ма кра ты, у пры ват нас ці, збі ра юц ца ра за брац ца ў 

тым, ча му Трамп не па жа даў пуб лі ка ваць сваю пад атко-

вую дэк ла ра цыю, пра ана лі за ваць скан да лы з яго ўдзе-

лам, іміг ра цый ную па лі ты ку, ад но сі ны аме ры кан ска га 

лі да ра з Ра сі яй і яе прэ зі дэн там Ула дзі мі рам Пу ці ным, 

ра шэн не прэ зі дэн та ад пра віць у ад стаў ку мі ніст ра юс-

ты цыі Джэ фа Сешн са, удзел чле наў сям'і Трам па ў пры-

няц ці ім па лі тыч ных ра шэн няў, а так са ма яго аб раз лі вае 

і па гард лі вае стаў лен не да аме ры кан скіх СМІ.

Яшчэ ад но рас сле да ван не пач нец ца ў су вя зі з ін фар-

ма цы яй, якая ня даў на з'я ві ла ся, аб аса біс тым удзе ле 

Трам па ў здзяйс нен ні гра шо вых вы плат бы лой пор на-

акт ры се Стэ фа ні Клі фард і бы лой фо та ма дэ лі ча со пі са 

Рlауbоу Ка рэн Мак ду гал у аб мен на іх маў чан не аб ні бы та 

на яў ных ін тым ных су вя зях з ім.

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на лі чыць маг чы мым 
мір нае па гад нен не з та лі ба мі

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на Ашраф Га ні за явіў, што раз ліч-

вае за клю чыць мір нае па гад нен не з ра ды каль ным ру хам 

«Та лі бан». Пра гэ та, як па ве дам ляе ў аў то рак агенц тва 

Аnаdоlu, ён ска заў пад час ві дэа кан фе рэн цыі са сту дэн-

та мі ва шынг тон ска га ўні вер сі тэ та Джон са Хоп кін са.

«Пы тан не не ў тым, ці бу дзе гэ та (мір з та лі ба мі). 

Пы тан не, на мой по гляд, у тым, ка лі гэ та ад бу дзец ца. 

У ХХІ ста год дзі ўжо 

цяж ка за кан чваць вой-

ны ва ен ны мі ме та да мі. 

Су праць ста ян не Аф-

га ні ста на і «Та лі ба на» 

бу дзе вы ра ша на па лі-

тыч ным шля хам», — 

ска заў ён.

Прэ зі дэнт ука заў, што «Та лі бан» ця пер «не зна хо дзіц-

ца ў вый грыш най па зі цыі». Га ні ад зна чыў, што «па між 

ЗША і аф ган скім ура дам іс ну юць кан крэт ныя да моў ле-

нас ці ад нос на пра соў ван ня мір на га пра цэ су».

Прэ зі дэнт Аф га ні ста на звяр нуў ся да Па кі ста на з за-

клі кам вы бу доў ваць мір ныя ад но сі ны. «Мы пра па ну ем 

Па кі ста ну мір, каб па клас ці ка нец гэ тай не аб' яў ле най 

ва ро жас ці. Ка лі гэ та га не ад бу дзец ца, пач нец ца ўза ем-

ны не да вер, са цы яль ная і куль тур ная ва ро жасць па між 

на шы мі на ро да мі», — ска заў ён.

У Сык тыў ка ры су дзяць мяс цо ва га жы ха ра, 
які аб ві на вач ва ец ца ў па шко джан ні пом ні ка руб лю

У Сык тыў ка ры пе ра да дзе на ў суд кры мі наль ная спра-

ва ў да чы нен ні да 22-га до ва га мяс цо ва га жы ха ра, які 

аб ві на вач ва ец ца ў па шко джан ні пом ні ка «Знак руб лю» 

ў скве ры на Стэ фа наў скай пло шчы го ра да, па ве дам ляе 

«Ін тэр факс».

27 кра са ві ка гэ та га го да не цвя ро зы ма ла ды ча ла век 

пра хо дзіў праз сквер. Спы ніў шы ся ка ля «Зна ка руб ля», 

уста ноў ле на га не па да лёк ад ад дзя лен ня На цы я наль на-

га бан ка па Рэс пуб лі цы Ко мі ў 2015 го дзе, сык тыў ка рац 

«зведаў вост рае па чуц цё са цы яль най не спра вяд лі вас-

ці, аб умоў ле нае ўлас ным цяж кім фі нан са вым ста но ві-

шчам», ска за на ў ма тэ ры я лах кры мі наль най спра вы.

«З гэ тай пры чы ны ён на нёс па ма лой ар хі тэк тур най 

фор ме два ўда ры на гой, ад ча го тая ўпа ла і раз бі ла-

ся», — ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні на сай це пра ку ра-

ту ры Рэс пуб лі кі Ко мі.

Шко да ад ак та ван да ліз му скла ла 303 ты ся чы ра сій-

скіх руб лёў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Як нас ду рацьЯк нас ду раць

Ра бо чы з Дзят ла ва стаў ах вя рай ін тэр нэт-ашу кан цаў
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