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Ясная Раніца. Заўсёды

Сяргей РУМАС,
прэм'ер-міністр:

«Дзяржпошліна на допуск
да дарожнага руху не будзе
ўключацца ў кошт паліва.
Асноўным рашэннем
пытання ўрад бачыць
адвязванне выплаты
пошліны ад праходжання
тэхагляду. Права на доступ
да дарожнага руху кіроўцы
будуць аплачваць у АРІП —
на тэрмін ад аднаго месяца.
Такім чынам будзе
адноўлена справядлівасць
у дачыненні да тых асоб,
хто выкарыстоўвае
аўтамабіль не круглы год.
Самае складанае тут —
сістэма кантролю, якая
дазволіць выяўляць тых, хто
збор не заплаціў. Вырашаць
пытанне з неплацельшчыкамі
пошліны дапаможа
параўнанне базы АРІП
з базамі фотафіксацыі
і праходжання тэхагляду.
І тады, хто не заплаціў
за допуск да руху, будзе
плаціць у падвойным памеры.
Новая схема, па папярэдніх
даных, запрацуе з 1 ліпеня
2019 года».

КОРАТКА
• У беларускіх санаторыях забраніравана каля
90 % месцаў на навагодні сезон з 25 снежня па
8 студзеня. 40 % з іх прыпадае на расіян.
• Сіноптыкі раяць завяршыць уборку бульбы і
агародніны з-за будучага
пахаладання.

Мікалай ЛАПО жывё ў вёсцы Ясная Раніца Круглянскага раёна амаль сорак
гадоў. Вёска нечым нагадвае Белыя Росы (з аднайменнай кінастужкі), бо знаходзіцца каля самага райцэнтра, прымыкае да новабудоўляў. Але пенсіянеру,
які ўсё жыццё аддаў сельскай гаспадарцы, не хацелася б, каб Ясная Раніца
знікла. Яму падабаецца, што ў вёсцы ўзводзяць новыя дамы, па суседстве

 Да 1000-годдзя Брэста

І ГАРАДСКІ САД,
І ВАКЗАЛ —
НА АДНОЙ СЦЯНЕ

«У маё жыццё
прыйшло
вялікае шчасце...»
Як гэта было: шчыры аповед
аб усынаўленні

• Больш за 8,5 тысячы
дзяцей Гомельскай вобласці паправяць здароўе
на восеньскіх канікулах у
прышкольных лагерах з
дзённым знаходжаннем.

Алене хутка будзе 44, яна выкладае ў адным са сталічных
універсітэтаў. Два гады таму жанчына ўсынавіла
чатырохгадовага хлопчыка. Я адчуваю сябе крыху
няёмка, калі задаю пытанне аб тым, чаму няма сваіх
дзяцей. Але такая ўжо прафесія — насуперак прыказцы
казаць пра вяроўку ў доме павешанага. «Нічога, для мяне
гэта не такая балючая тэма, як для некаторых», —
супакойвае мяне Алена. І пачынае расказваць...
Фота Аляксандра ШУЛЬГАЧА.

• Новыя дзіцячыя садкі ў
2019 годзе з'явяцца ў Астраўцы і Лідзе.
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Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Людзі і лёсы

Арт-аб'ект на тэму гарадской гісторыі
ствараецца па вуліцы Міцкевіча

• Крымінальная справа
распачата ў дачыненні да
мінчаніна, які страляў па
птушках.

жывуць маладыя гаспадары, і гэта азначае, што населены пункт з такой арыгінальнай назвай будзе радаваць і наступныя пакаленні. Мікалай Іванавіч у
свае 70 гадоў па-ранейшаму любіць назіраць за прыродай, часта здымае яе
на мабільнік, каб паказаць іншым: вось якая яго раніца — ясная.

На вялікай сцяне па вуліцы Міцкевіча ў Брэсце літаральна на вачах у мінакоў нараджаюцца карцінкі гарадскога жыцця пачатку
мінулага стагоддзя. Пано, якое складаецца з некалькіх асобных
сюжэтаў, мастакі абяцаюць закончыць ужо ў кастрычніку. Калі, вядома, надвор'е не падвядзе.
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— ...У маладосці было неяк не да таго. Калі мы з маім выбраннікам
пажаніліся, вырашылі адкласці на некаторы час нараджэнне дзяцей:
не было свайго жылля, дый наогул вырашылі, што пакуль яшчэ рана.
А потым пачаўся перыяд, калі ў мяне не было даверу да свайго мужа і
я не хацела нараджаць у гэтай сітуацыі. У рэшце рэшт усё скончылася
скасаваннем шлюбу...
Гэта быў складаны перыяд для мяне. І я з галавой акунулася ў працу, нават адбыўся значны рывок у кар'еры... Мне было тады 30 гадоў.
Вядома, хацелася мець сям'ю, хоць я і не той чалавек, для каго самае
галоўнае — выйсці замуж (усміхаецца). Я вяла актыўны лад жыцця,
шмат падарожнічала, знаёмілася з мужчынамі. Але знайсці чалавека,
з якім хацелася і атрымалася б стварыць сям'ю, не ўдалося. Хоць і лічу: яшчэ не ўсё скончана...
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