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• Рэ аль ныя на яў ныя гра-

шо выя да хо ды на сель ніц-

тва Бе ла ру сі ў І паў год дзі 

скла лі 107,6 % да ўзроў-

ню ана ла гіч на га пе ры я ду 

2017 го да.

• Прэ зі дэнт Ар ме ніі Ар-

мэн Сар кі сян прызначыў 

новага пасла Арменіі 

ў Бе ла ру сі. Ім стаў Ар мэн 

Ге ван дзян.

• На Жло бін скай швей-

най фаб ры цы пры сту пі-

лі да вы ка нан ня за ка зу 

фран цуз скай фір мы Lener 

Corbіer па па шы ве па лі то 

для дзяў чы нак ад 12 да 

36 ме ся цаў. Вы ра бы (уся-

го 2,5 тыс.) па він ны быць 

ад праў ле ны за каз чы ку да 

10 ве рас ня.

КОРАТКА

ГІСТОРЫЯ 
НАСТАЎНІЦКАЙ 
ДЫНАСТЫІ

ШТО ТАКОЕ 
ТРАДЫЦЫЙНАЕ 
БЕЛАРУСКАЕ 
ВЯСЕЛЛЕ?

Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ, 
пер шы на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«Для Бе ла ру сі па глыб лен не 
эка на міч най ін тэ гра цыі 
з'яў ля ец ца ўсвя дом ле ным 
і пра ду ма ным вы ба рам,
у той жа час ін тэ гра цыя — 
не са ма мэ та. Аб' ек тыў ныя 
вы га ды для кра і ны, біз не су, 
гра ма дзян ад ін тэ гра цый ных 
пра цэ саў мо гуць, на жаль, 
ні ве лі ра вац ца не вы ка нан нем 
да сяг ну тых да моў ле нас цяў 
аль бо іх рэ ві зі яй, і та ды 
ў са мым ня вы гад ным 
ста но ві шчы аказ ва юц ца ба кі, 
якія доб ра сум лен на іг ра юць па 
пра ві лах. Не аб ход ны 
чэс ны ана ліз сі ту а цыі 
і по шук адэ кват ных ад ка заў 
на ак ту аль ныя пы тан ні: ці 
мо жам мы на рэш це вяр нуц ца 
да за яў ле ных мэ т і за дач 
са ю за ў паў на вар тас ным 
фар ма це, іх рэа лі за цыі, ці 
не аб ход на пры знаць цяж кас ці 
не пе ра адоль ны мі, пры ці шыць 
ам бі цыі і па ні зіць план ку 
ін тэ гра цый ных імк нен няў. 
Бе ла русь заў сё ды на ле жа ла 
да лі ку ін тэ гра цый ных 
ап ты міс таў і ста ві ла для 
ся бе мак сі маль ную план ку».

ЦЫТАТА ДНЯ

Сла ву тасць Сто лін ска га ра ё на — жы хар вёс кі Це раб лі чы, са-

ма быт ны разь бяр, прад стаў нік ін сіт на га мас тац тва Бе ла ру сі Іван 

СУ ПРУН ЧЫК, па-ра ней ша му не вы пус кае з рук свой га лоў ны 

пэн дзаль — ся ке ру. Зда ец ца, мас так уга на ра ва ны са мы мі прэ-

стыж ны мі ўзна га ро да мі — пры нам сі, ён з'яў ля ец ца лаў рэ а там 

прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не», і мож на бы ло б ад па чы ваць, 

але ад па чы нак не для яго. За сваё доў гае твор чае жыц цё —

а Іван Пі лі па віч з ма лен ства ро біць драў ля ныя фі гу ры-скульп ту-

ры, ён ужо на быў і ка на ні за ваў свой улас ны твор чы стыль. Але і ў 

свае сем дзе сят сем га доў па ля шук не спы ня ец ца на да сяг ну тым. 

Ездзіць на фес ты ва лі і кір ма шы. На ступ ная твор чая ванд роў ка 

разь бя ра Іва на — у су сед нюю кра і ну Поль шчу — па каз ваць сваё 

мас тац тва і сваю Ра дзі му.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ІВАН І ЯГО «НА РОД»

ЖыллёЖыллё  

СВОЙ ДОМ: 
МА РА АБО РЭ АЛЬ НАСЦЬ?

Дзяр жа ва скі роў вае гра ма дзян 
на ін ды ві ду аль нае бу даў ніц тва

Па кра і не коль касць сва бод ных участ каў пе ра вы шае коль-

касць чар га ві коў. Пад ін ды ві ду аль ныя за бу до вы вы дзе ле на 

больш за 63 ты ся чы зя мель ных участ каў, а ў чар зе на іх ста іць 

62 701 гра ма дзя нін. З іх ка ля 59 ты сяч — тыя, хто мае па трэ бу 

ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Але ня гле дзя чы на гэ тыя ліч бы, 

сі ту а цыя ў Мін скім ра ё не скла да ная — не дзіў на, мно гія ма раць 

стаць жы ха ра мі ста ліч на га рэ гі ё на.

«На 2018 год у Мін скай воб лас ці за пла на ва на бу даў ніц тва амаль 

1,1 міль ё на квад рат ных мет раў жыл ля. З гэ та га аб' ёму 800 ты сяч — 

гэ та ін ды ві ду аль нае жыл лё, амаль 73 %. Ка лі ка заць у ды на мі цы, 

у 2015 го дзе гэ та бы ло 69 %. Мы ба чым, што кож ны год ліч ба па вя ліч-

ва ец ца. Мы на рошч ва ем аб' ёмы ін ды ві ду аль на га жыл ля. Па стаў ле на 

за да ча — зні зіць аб' ём урба ні за цыі ў кра і не, каб лю дзі па ча лі жыць у 

ма лых на се ле ных пунк тах», — рас ка заў Ва дзім НІ КА ЛА ЕН КА, на мес-

нік стар шы ні ка мі тэ та ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Мінск ага аб лас-

но га вы ка наў ча га ка мі тэ та, га лоў ны ар хі тэк тар Мін скай воб лас ці, 

на прэс-кан фе рэн цыі ў До ме прэ сы.

У Мін скай воб лас ці для ін ды ві ду аль ных да моў з 2009 го да вы-

дзе ле на амаль 29 ты сяч участ каў, з іх больш за 23 ты ся чы для тых, 

хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. Уся го ў чар зе ста іць

31 500 ча ла век, 30 800 — тыя, чые жыл лё выя ўмо вы не зда валь ня ю чыя. 

Амаль 65 % з іх жа да юць атры маць зям лю ме на ві та ў Мін скім ра ё не.

«Мін ская воб ласць вя лі кая — 22 ра ё ны, плюс го рад Жо дзі на. Але 

лю дзі хо чуць жыць ка ля Мін ска», — ро біць вы сно ву га лоў-

ны ар хі тэк тар Мін скай воб лас ці. СТАР. 2

Пры ём ная кам па нія — 2018Пры ём ная кам па нія — 2018  

Вы ні кі на ЦТ ацэнь ва лі ся 
па дзвюх ме то ды ках

Але сер ты фі ка ты абі ту ры ен ты атры ма лі з ба ла мі 
па ра ней шай сіс тэ ме пад лі каў

На цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні 2018 го да абі ту ры ен ты па ка-

за лі больш вы со кія вы ні кі, чым ле тась, па ўсіх дыс цып лі нах, 

акра мя фі зі кі. Пра гэ та на прэс-кан фе рэн цыі ў На цы я наль ным 

прэс-цэнт ры па ве да мі ла пер шы на мес нік мі ніст ра 

аду ка цыі Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА. СТАР. 4


