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— Зай ма ю чы ся з дзець мі, 
атрым лі вай це ад гэ та га аса ло ду, 
а не ра бі це гэ та прос та та му, што 
так трэ ба. Ве дай це, што сніц ца ва-
шым ма лым, як за вуць іх сяб роў і 
лю бі мыя цац кі, — да ла на каз та там 
Іры на АЛЬ ХОЎ КА, стар шы ня між-
на род на га гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Ген дар ныя перс пек ты вы».

Пад час свя та стар шы ня праў-
лен ня РДГА «Клуб іль воў» Вя ча-
слаў ШЧЭР БА ўзна га ро дзіў ак ты-
віс таў ар га ні за цыі, ад да ных спра ве 
пра па ган ды баць коў ства, ганаровымі 
гра ма та мі. Ён так са ма ўру чыў па-
свед чан ні ма дэ ра та раў та там, якія 
па спя хо ва прай шлі курс за ня ткаў у 
та та-шко лах, якія «львы» пра вод зяць 
для ах вот ных на ву чыц ца быць баць-
ка мі і ма ты ва ваць на гэ та ін шых:

— Пры ем на ба чыць, што ме-
ра пры ем ства вы клі кае ці ка васць. 
Пяць га доў та му, ка лі мы ўпер шы ню 
ар га ні за ва лі та кое свя та, спа дзя ва-
лі ся, што яно ста не до сыць маш-
таб ным, ма са вым і ці ка вым. Вель мі 
пры ем на, што сён ня яно па кры се 
ўбу доў ва ец ца ў шэ раг тра ды цый-
ных га рад скіх, рэс пуб лі кан скіх свят 
і ства рае да дат ко вую маг чы масць 
сем' ям пра вес ці ра зам час.

Му зыч ныя па да рун кі пры сут ным 
пад рых та ва лі дзі ця чыя ка лек ты вы 
ста лі цы і зор кі эст ра ды. Гос ці свя та 
змаг лі стаць так са ма яго ўдзель-
ні ка мі. Спа бор ні ча лі ў ся мей ных 
спар тыў ных кон кур сах і пра вя-
ра лі свае ве ды ў вік та ры не, якую 
ар га ні за ва лі су пра цоў ні кі мін скай 
дзі ця чай біб лі я тэ кі №3 імя Гай да-
ра. Са мыя ма лень кія ма ля ва лі на 
ас фаль це і ўпры гож ва лі ся аква-

гры мам. Стар ша клас ні кі атры ма лі 
ка рыс ную ін фар ма цыю ад су пра-
цоў ні каў Цэнт ра праф ары ен та цыі, а 
баць кі ра і лі ся з ура чом-ва ле о ла гам, 
спе цы я ліс та мі па зда ро вым ла дзе 
жыц ця і ся мей ным псі хо ла гам. Бу-
ду чыя та ты змаг лі на ват па трэ ні-
ра вац ца ў пра віль ным спа ві ван ні 
на ляль ках і, зра зу ме ла, атры маць 
шмат він ша ван няў і цёп лых слоў.

Іры на ДУД КА, на мес нік стар-
шы ні ка мі тэ та па пра цы, за ня тас-
ці і са цы яль най аба ро не Мін гар-
вы кан ка ма, па жа да ла та там «зда-
роўя, на тхнен ня і сіл спраў ляц ца з 
энер гі яй дзя цей, быць аба рон ца мі і 
на дзей ны мі сяб ра мі ма лых».

Тыя, хто ах вя ра ваў не менш за 
пяць руб лёў на даб ра чын ную ак цыю 
«У да па мо гі ня ма пе ра шкод», змаг лі 
паў дзель ні чаць у ла та рэі і атры маць 
па да рун кі. Ся род пры зоў бы лі не толь-
кі круж кі з эмб ле май «Клу ба львоў», 

а і 17 сер ты фі ка таў на ся мей ны ад па-
чы нак у боў лін гу, дэль фі на рыі, ка тан-
ні на квад ра цык лах і ін шыя.

Хтось ці тра піў на свя та вы пад ко-
ва, прос та гу ля ю чы па пар ку, хтось ці 
прый шоў мэ та на кі ра ва на, але ўсе ад-
ноль ка ва атры ма лі за да валь нен не.

Аляк сандр з 4-га до вым сы нам 
Ар цё мам да ве даў ся пра свя та з 
рэ кла мы і вы ра шыў на ве дац ца ў 
парк Гор ка га:

— Прак тыч на што дня зай ма ю ся 
з дзі цем, а ў свае вы хад ныя ста ра-
юся з сы нам ра біць муж чын скія дні, 
ка лі мы з ім гу ля ем удвух і без уся-
ля кіх свят. А сён няш нюю іні цы я ты ву 
я цал кам пад трым лі ваю.

Яў ген ГУ ТА РО ВІЧ, май стар 
спор ту між на род на га кла са па 
ве ла спор це, ча ты рох крат ны чэм-
пі ён Бе ла ру сі з жон кай Воль гай, 

доч ка мі Ві я ле тай і Эве лі най і паў-
га до вым сы нам Са шам за ві таў на 
свя та, каб пад тры маць ста рэй шую 
дзяў чын ку. Яна бы ла ад ной з юных 
спя ва чак, якія ства ра лі на строй гас-
цям ме ра пры ем ства:

— На рэш це мы ўсёй сям' ёй вы бра-
лі ся ў го рад ад па чыць, бо гэ та рэд ка 
маг чы ма праз за ня тасць. Ра зам пра-
во дзіць вы хад ныя не заўж ды атрым лі-
ва ец ца. А па куль я зай маў ся спор там, 
уво гу ле па ста ян на на спа бор ніц твах 
быў у та кія дні, ця пер на вёр стваю. 
Сён ня дач ка ства рае свя та для ўсіх 
баць коў, і я не мог гэ та пра пус ціць.

Вя ча слаў ЛЯ ВОН ЧЫК з 4-га-
до вай Мі ра сла вай не толь кі прый-
шлі на свя та, а і ўдзель ні ча лі ў кон-
кур се на ве дан не дзі ця чых пе сень. 
Дзяў чын ка на ват пад рых та ва ла 
верш пра та ту, ад нак са сцэ ны яго 
пра чы таць не ўда ло ся, та му лі та ра-
тур ны дэ бют ад быў ся экс клю зіў на 
для ка рэс пан дэн та «Звяз ды».

— Кож ны дзень па паў дня бы-
ваю з дач кой, та му што заўж ды 
пра цую ў дру гую зме ну, і ўвесь ас-
тат ні воль ны час так са ма пры свя-
чаю ёй, — пры знаў ся Вя ча слаў.

У дзя сят ках кра ін Дзень та ты ўжо 
атры маў афі цый ны ста тус. У Бе ла-
ру сі пра гэ та па куль ма раць і пра цяг-
ва юць свят ка ваць. Ра зам з тым, па 
свед чан ні Цэнт ра са цы яль ных і па лі-
тыч ных да сле да ван няў БДУ, 43,7% 
бе ла ру саў вы сту па юць за пры знан-
не Дня баць кі афі цый ным свя там, а 
Аляк сандр Ру мак, на мес нік мі ніст ра 
пра цы і са цы яль най аба ро ны, ад-
зна чыў, што На цы я наль ным пла нам 
па за бес пя чэн ні ген дар най роў на сці 
на 2017—2020 га ды пра ду гле джа на 
пра пра цоў ка за сна ван ня Дня та ты.
Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by
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Яўген ГУТАРОВІЧ, чатырохкратны чэмпіён Беларусі па веласпорце, 
з дачкамі Віялетай, Эвелінай і паўгадовым сынам Сашам.

Ле тась бу даў ні чая сфе ра воб лас ці 
ўпер шы ню спра ца ва ла са стра та мі — 
амаль на 11 млн руб лёў. На Гро дзен-
шчы не больш за 800 бу даў ні чых ар га ні-
за цый, а вось уклад іх у агуль ны ка цёл 
рэ гі ё на з кож ным го дам зні жа ец ца. Ка лі 
тры га ды та му до ля бу даў ні чай га лі ны ў 
ва ла вым рэ гі я наль ным пра дук це скла-
да ла 15%, то за пер шы квар тал сё ле-
та — толь кі 9%. У знач най ме ры гэ та 
звя за на з рос там коль кас ці страт ных 
прад пры ем стваў. За раз іх на ліч ва ец ца 
паў сот ні. Хоць ня даў на ў гэ тым спі се 
зна чы лі ся адзін кі.

У пер шую чар гу кант роль ны ор ган 
не па ко іць жыл лё вае бу даў ніц тва. Час-
та зда ра ец ца, што зда ча да моў за цяг-
ва ец ца, а за дан не вы кон ва ец ца не ў 
поў ным аб' ёме. Але і той фонд, што 
ўве дзе ны ў строй, не заў сё ды ўда ец-
ца пра даць. Так, у аб лас ным цэнт ры 
1300 ква тэр не рэа лі за ва на, хоць чар га 
на жыл лё скла дае 33 ты ся чы ча ла век, 
а кошт квад рат на га мет ра са мы ніз кі 
ў кра і не — 690 руб лёў у ся рэд нім па 
воб лас ці. Ця пер у рэ гі ё не ўзво дзіц ца 
48 шмат ква тэр ных да моў.

Не пры ма юц ца дастатковыя ме ры па 
экс пар це бу даў ні чых па слуг. Гэ та да ты-
чыц ца ў асноў ным мяс цо вых ар га ні за-
цый. Так, за пер шы квар тал тэмп рос ту 
экс пар ту склаў 76% пры пла не 117%. 

У Ка мі тэ це ад зна ча юць ніз кую кан-
ку рэнт насць бу даў ні коў Гро дзен ска га 
рэ гі ё на, якія ў не ка то рых вы пад ках не 
пры ма юць удзел у тэн да рах.

У той жа час не рэд касць — за вы-
шэн не кош ту бу даў ні чых ра бот. За мі-
ну лы год гэ та ліч ба скла ла 900 тыс. 
руб лёў. Амаль па ло ва зга да най су мы 
вы яў ле на на бу даў ніц тве аў та да ро гі ў 
Аст раў цы.

Ёсць на ра кан ні і на якасць — аб'-
ект толь кі зда дзе ны, а яго ўжо трэ ба 
ра ман та ваць. Та кі па ды ход да ра бо ты 
не да пу шчаль ны, пад крэс лі лі ў Ка мі тэ-
це, і ён бу дзе паў сюд на ка рац ца, як і 
не эфек тыў нае рас хо да ван не бюд жэт-
ных срод каў пры за куп цы аб ста ля ван-
ня, сы ра ві ны ў па срэд ні каў. Штраф ныя 
санк цыі за мі ну лы год скла лі 340 тыс. 
руб лёў. Да ад мі ніст ра цый най ад каз нас-
ці пры цяг ну та ка ля 100 ча ла век.

Мі ха іл ПЕ ТУХ, стар шы ня Ка мі тэ-
та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве Гро-
дзен ска га абл вы кан ка ма:

— Праб ле мы ў га лі не за ле жаць не 
толь кі ад унут ра ных, але і ад знеш ніх 
фак та раў. На прык лад, за дан ні па экс-
пар це па слуг да вод зяц ца вы со кія — 
300—350 млн до ла раў. Сё ле та мы па-
він ны ўвес ці 450 тыс. кв. м жыл ля, гэ та 
больш, чым у ін шых рэ гі ё нах кра і ны. 
Гро дзен скія бу даў ні кі па сту по ва на-

рошч ва юць пра дук цый насць пра цы.
Ра зам з тым увя дзен не не ка то рых 

аб' ек таў за цяг ва ец ца з-за ад сут нас ці 
фі нан са ван ня. Раз віц цё га лі ны стрым лі-
вае вя лі кая дэ бі тор ская за па зы ча насць. 
Асаб лі ва гэ та да ты чыць бу даў ніц тва 
аб' ек таў на ся ле.

Сяр гей ПУ ЗА КО, га лоў ны ін жы нер 
ААТ «Грод нап рам буд»:

— Стан но ва бу доў лі не заў сё ды за-
ле жыць на пра мую ад бу даў ні коў. Бо 
за дзей ні ча на мно га ін стан цый. Па-
пер шае, гэ та пра ект, які ча сам ка рэк-
ці ру ец ца ў хо дзе ра бот. Вя лі кую ро-
лю ў кан чат ко вым вы ні ку ады гры вае 
і якасць бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, якія 
па сту па юць ад вы твор цаў. Ка лі ёсць 
брак, мы вы му ша ны ад праў ляць на зад, 
што стрым лі вае ход ра бот. 

Ана толь ДА РОЖ КА, стар шы ня Ка-
мі тэ та дзярж кант ро лю Гро дзен скай 
воб лас ці:

— Раз віц цё бу даў ні чай га лі ны стрым-
лі вае не дас ка на лае за ка на даў ства. Та-
му Ка мі тэт дзярж кант ро лю Гро дзен скай 
воб лас ці на кі ра ваў 22 пра па но вы па 
ўня сен ні змя нен няў у нар ма тыў на-пра-
ва выя ак ты, што да зво ліць па леп шыць 
дзей насць бу даў ні чых ар га ні за цый.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by



Ад куль бя руц ца стра ты
У Ка мі тэ це дзярж кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці звяр ну лі ўва гу на праб ле мы ў бу даў ні чай га лі не

На кантроліНа кантролі  

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

СУ СТРЭ НЕМ СЯ НА МІН ШЧЫ НЕ!
Ле та — па ра ад па чын каў, а для нас чэр вень — час 

пры ем ных су стрэч са сва і мі чы та ча мі. Дак лад ней, пра-
цяг шпа цы ру па род най Бе ла ру сі, каб за ві таць у гос ці да 
лю дзей, для якіх «Звяз да» — гэ та не прос та га зе та, а 
на са мрэч час цін ка ду шы. У гэ тым мы з ва мі ад на дум цы. 
Та му вель мі важ на пад час та кіх су стрэч па чуць пад каз кі 
і па ра ды, каб зра біць на шу га зе ту яшчэ леп шай.

Сён ня мы да лу чым ся да аб лас ной ак цыі і за ві та ем на 
Мін шчы ну, пры чым пры е дзем да сва іх чы та чоў ад ра зу ў 
не каль кі рэ гі ё наў. Дзень пад піс чы ка га зе ты «Звяз да» ад-
бу дзец ца ў адзін час — з 11 да 14 га дзін — на Бя рэ зін скім, 
Дзяр жын скім, Клец кім і Ба ры саў скім ра ён ных вуз лах паш-
то вай су вя зі, а так са ма на Жо дзін скім га рад скім ад дзя лен ні 
паш то вай су вя зі №1. Тра ды цый на ўсім, хто пад пі шац ца, — 
ад мет ныя па да рун кі. За ві твай це — даў но не ба чы лі ся!

Пад піс ка-2017Пад піс ка-2017  

На двор'еНа двор'е  

У ся рэ дзі не тыд ня па свя жэе
Па ін фар ма цыі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра-

ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя ў се ра ду ўжо ста не свя жэй. Ча ка юц ца 
ка рот ка ча со выя на валь ніч ныя даж джы і па ры віс ты ве цер. Тэм-
пе ра ту ра ноч чу +10—16 °С, па паў ноч ным за ха дзе +7—9 °С, 
днём ад +16 °С па поў на чы да +25 °С па поўд ні кра і ны.

У чац вер ноч чу ў паў ноч на-ўсход ніх ра ё нах, днём пе-
ра важ на па паў ноч най па ло ве кра і ны ка рот ка ча со выя 
даж джы, днём маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра ноч чу 
+6—13 °С, днём +16—23 °С.

Да лей з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы пач не па сту паць 
больш цёп лае, але па-ра ней ша му на сы ча нае віль гац цю 
па вет ра, тэм пе ра ту ра зноў пач не па сту по ва па вы шац ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



ЗАЎТ РА БЫ ЛА ВАЙ НА
У Брэс це пла ну ец ца маш таб на ад зна чыць 76-ю га да-

ві ну па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны. Больш за два 

дзя сят кі дэ ле га цый з роз ных га ра доў СНД вы ка за лі 

на мер пры ехаць у Брэсц кую крэ пасць. Уся го ча ка ец ца 

больш за дзве ты ся чы гас цей.

Ме ра пры ем ствы пач нуц ца ў дру гой па ло ве дня 21 чэр ве-
ня. На пе ша ход най ву лі цы Са вец кай прой дзе рэ кан струк цыя 
апош ня га мір на га ве ча ра. Лю дзі ў адзен ні ўзо ру 30—40 га доў 
бу дуць гу ляць па ву лі цы, тан ца ваць пад му зы ку га рад ско га 
ду ха во га ар кест ра.

А ў тры га дзі ны но чы 22-га на пло шчы Цы ры ма ні я лаў 
Брэсц кай крэ пас ці пач нец ца мі тынг-рэ кві ем з удзе лам кі-
раў ніц тва воб лас ці і го ра да, ве тэ ра наў, гас цей. І ўжо а пя тай 
ра ні цы на За ход нім фор це рэ кан струк та ры ад но вяць кар ці ну 
за хо пу і аба ро ны. На гэ ты раз сю ды пры едуць на ват удзель-
ні кі ва ен на-гіс та рыч ных клу баў з Япо ніі і Кі тая.

Га рад скія му зеі пад рых та ва лі шэ раг вы ста вак, якія раз-
гор нуц ца па ву лі цы Са вец кай. Фо та да ку мен таль ная экс па зі-

цыя Му зея гіс то рыі го ра да Брэс та атры ма ла наз ву «Заўт ра 
бы ла вай на».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by

КРА НАЎ ШЧЫК ВЫ ПАЎ З КА БІ НЫ
У Пін ску ра та валь ні кі да па маг лі спус ціц ца на зям лю 
муж чы ну, які вы паў з кра на.

Вы клік су пра цоў ні кам МНС па сту піў ран кам: на тэ ры то рыі 
ЗАТ з кра на на пля цоў ку ўпаў ча ла век, па трэб на да па мо га.

На мес цы ра та валь ні кі ўба чы лі, што на пля цоў цы пар-
таль на га кра на-ле са па груз чы ка ве жа ва га ты пу (са ма ход ны 
на рэй ка вым ха ду) на ўзроў ні дзе ся ці мет раў ля жыць ча ла-
век. Ра бот ні кі хут кай ме ды цын скай да па мо гі пра во дзі лі яго 
агляд, не аб ход на бы ла да па мо га ў спус ку па цяр пе ла га з 
вы шы ні. Што і бы ло зроб ле на пры да па мо зе ўні вер саль най 
склад ной шы ны: муж чы ну 1962 го да нараджэння апус ці лі 
ўніз і пе рад алі ме ды кам. З траў ма мі роз най сту пе ні цяж кас ці 
па цяр пе ла га шпі та лі за ва лі ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен не ра-
ён най баль ні цы, стан яго цяж кі. Па пя рэд не ўста ноў ле на, што 
муж чы на са рваў ся пры пад' ёме ў ка бі ну кра наў шчы ка.

СМЯ РОТ НЫ СКА ЧОК З ВЫ ШЫ НІ
У па сёл ку Сос ны ў вы ні ку скач ка з пля цоў кі тру бы 

ка цель ні, раз ме шча най на вы шы ні 70 мет раў, за гі нуў 

ма ла ды ча ла век 1990 го да на ра джэн ня. Як па ве да мі-

ла афі цый ны прад стаў нік СК Юлія Ган ча ро ва, ка ля 

16 га дзін роў пджам пер упаў на зям лю на ва чах у ві-

да воч цаў.

Упраў лен не След ча га ка мі тэ та па Мін ску за вя ло кры-
мі наль ную спра ву па ч.1 арт.144 («Пры чы нен не смер ці па 
не асця рож нас ці») КК Бе ла ру сі ў да чы нен ні да муж чы ны, 
ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка, які зай ма ец ца ар га ні за-
цы яй роў пджам пін га.

След чыя пра вя лі агляд мес ца зда рэн ня з пры цяг нен нем 
спе цы я ліс таў МНС і Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер-
тыз. Пры зна ча на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за.

З мес ца зда рэн ня кан фіс ка ва ны аб ста ля ван не і рыш ту нак, 
якія вы ка рыс тоў ва лі ся для ар га ні за цыі скач ка. Да пыт ва юц ца 
свед кі. Ар га ні за тар скач ка за тры ма ны, з ім пра цу юць след чыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


