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Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня 
Цэнт рвы бар ка ма:

«Пра во дзіць дзве буй ныя 
вы бар чыя кам па ніі — 
па вы ба рах прэ зі дэн та 
і пар ла менц кую — 
у адзін год не мэ та згод на. 
Гэ та мо жа 
дэ ста бі лі за ваць 
па лі тыч ную і гра мад скую 
аб ста ноў ку. Та му, я 
ду маю, бу дуць раз во дзіць 
гэ тыя вы бар чыя кам па ніі. 
Якія вы ба ры прой дуць 
пер шы мі, а якія — кры ху 
паз ней, па куль не вя до ма. 
Ад нак ідэа льным ча сам 
для пра вя дзен ня ад ной 
з вы бар чых кам па ній 
стаў бы ліс та пад 
2019 го да».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 16.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9955
Еўра 2,4374
Рас. руб. 0,0354
Укр. грыўня 0,0698
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Дзе 
пажылому 

пазнаёміцца?  

Народныя 
танцы –

на любы густ!

Шчырая гутарка 
са спартсменкай 

года
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  

ЗА ВОД І ЛЮ ДЗІ
Ці па гра жае эка ло гіі пры ста ліч на га па сёл ка 

но вае прад пры ем ства?
Ак тыў ныя ка рыс таль ні кі бай нэ ту, на пэў на, у кур се той сі ту а цыі, 
якая скла ла ся ва кол бу даў ніц тва но ва га за во да хол дын га «Амка-

дор» у ва ко лі цах пры ста ліч на га аг ра га рад ка Ка ло дзі шчы. Ужо 

не каль кі ме ся цаў жы ха ры і мяс цо выя дач ні кі вы сту па юць су праць 

бу даў ніц тва. Іні цы я тыў ныя гра ма дзя не тлу ма чаць сваю па зі цыю 

кло па там пра ся бе і сва іх дзя цей, бо ўпэў не ны: но вая вы твор-

часць не га тыў на паў плы вае на стан эка ло гіі. І гэ та пры тым, што 

шмат лі кія экс пер ты зы кам пе тэнт ных ін стан цый, пра ве дзе ныя 

пе рад па чат кам бу даў ніц тва, у прын цы пе не да зво лі лі б бу доў-

лю, ка лі б яна ака за ла ся шкод най. Пры гэ тым бы лі пра ве дзе ныя 

гра мад скія слу хан ні, не ка то рыя за ўва гі мяс цо вых жы ха роў улі-

чы лі. Ча му ж да гэ туль ня ма па ра зу мен ня? Як зра біць так, каб 

су праць лег лыя ба кі не толь кі слу ха лі, але і па чу лі адзін ад на го? 

«Звяз да» па спра ба ва ла ра за брац ца ў праб ле ме, вы слу хаў шы і 

жы ха роў, і экс пер таў.

Што пла ну юць бу да ваць
Кры ты ку мяс цо ва га на сель ніц тва вы клі каў пра ект «Бу даў ніц тва за-

во да па вы пус ку спец ма шын з рэ кан струк цы яй дзей най вы твор час ці ў 
прам вуз ле Ка ло дзі шчы Мінск ага ра ё на». У прам вуз ле аг ра га рад ка, на 
мес цы прад пры ем ства хол дын га «Амка дор», за во да «Дар маш», пла ну-
ец ца ар га ні за ваць вы твор часць па груз чы каў. За пла на ва ная ма гут насць 
за во да з поў ным цык лам — 6000 па груз чы каў у год, ці 500 у ме сяц.

Па вод ле рас пра ца ва най пра ект най да ку мен та цыі, но вы за вод пла-
ну юць раз мяс ціць на ча ты рох пля цоў ках — дзве з іх ужо іс ну юць, дзве 
да дат ко ва вы дзя ля юц ца з зя мель дзярж лес фон да ў ад па вед нас ці з Ука-
зам Прэ зі дэн та № 667. У прам вуз ле пла ну ец ца як ма дэр ні за цыя на яў ных 
кар пу соў, так і бу даў ніц тва но вых. Пра ду гледж ва ец ца, што на но вым 
за вод зе бу дзе ство ра на 1200 но вых пра цоў ных мес цаў, а 
агуль ная коль касць ра бот ні каў скла дзе 1350 ча ла век.

Жыл лё маёЖыл лё маё  

«Ка му наль ныя» пла ны 
на 2018-ы:

ін фар ма ван не праз ме сен джа ры, 
дыс пет ча ры за цыя і аба вяз ко вая за ме на вок наў

Сё ле та ў Мін ску ка пі таль на ад ра ман ту юць ка ля 170 да моў 
(875 ты сяч м2 жыл ля), за ме няць 1629 ліф таў, на вя дуць па ра дак 
у 3577 пад' ез дах і доб ра ўпа рад ку юць дзе сяць два роў. Гэ ты мі і 
ін шы мі на ві на мі ста ліч най жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі па-
дзя лі лі ся спе цы я ліс ты.

Ліф ты ў мі ну се, лям пач кі — у плю се
Жы ха ры бу дуць аба вя за ны ўдзель ні чаць у цеп ла вой ма дэр ні за цыі 

до ма пад час кап ра мон ту. Чым боль шая эка но мія ад цеп ла вой ма дэр ні-
за цыі до ма бу дзе атры ма на, тым больш срод каў бу дзе вы дзе ле на на гэ та 
з бюд жэ ту, рас ка заў Ігар ГАН ЧА РЫК, га лоў ны ін жы нер ДА «Мін ская 
га рад ская жыл лё вая гас па дар ка».

— Прос та вы ка на ная цеп ла вая ма дэр ні за цыя не дасць вя лі ка га вы ні ку. 
А ка лі за мя ніць вок ны ва ўсіх ква тэ рах у до ме (хто не зра біў гэ та — па-
ві нен бу дзе зра біць), уста на віць сіс тэ мы аў та ма тыч на га рэ гу ля ван ня на 
ацяп ляль ныя пры бо ры, 
ра біць па іх раз лік — 
вы нік бу дзе. Ка лі мяр-
ку ец ца, што эка но мія 
цяп ла пас ля ўцяп лен ня 
до ма скла дзе больш за 
50 %, то ад жы ха роў спат-
рэ біц ца апла ціць пры-
клад на 20 % кош ту ме-
ра пры ем стваў. Ас тат няе 
кам пен суе 
бюд жэт. СТАР. 6

На рэш це пры ро да па да ры ла нам са праўд ныя зі мо выя вы хад ныя. 
Сне гу па куль ня ма (яго сі ноп ты кі абя ца юць кры ху паз ней), 
але тэм пе ра ту ра на два рэ ўжо да зво лі ла за ліць кат кі. 
Та кой рэд кай у гэ ту зі му маг чы мас цю па ка тац ца на кань ках 

ска рыс та лі ся мно гія. На прык лад, жы хар Ві цеб ска 
Аляк сандр ІЛЬ ІН прый шоў на ка ток — а іх на мяс цо вай пло шчы 
Пе ра мо гі гар вы кан кам ар га ні за ваў аж два — 
з сы нам Мі кі там і дач кой Ка ры най.

Ля до ва-ся мей нае шоу
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