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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Анд рэй ГА ЕЎ, 
стар шы ня Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці:

«Па вы ні ках уча раш няй 
на ра ды кі раў нік дзяр жа вы 
даў шэ раг да ру чэн няў 
па ўдас ка на лен ні 
зя мель на га за ка на даў ства. 
У пры ват нас ці, па стаў ле на 
за да ча ра цы я на лі за ваць 
па ра дак ра бо ты з пус ты мі 
і старымі да ма мі. 
Ён бу дзе рас паў сю джа ны 
не толь кі на сель скія 
на се ле ныя пунк ты, 
але і на га ра ды. 
У ім бу дуць спро шча ны 
пы тан ні, звя за ныя 
з уцяг ван нем у абарот 
і зно сам ста рых аб' ек таў. 
Гэ тыя і ін шыя ка рэк ці роў кі 
ўнясуць, і пра ект ука за 
бу дзе да пра ца ва ны 
ў най блі жэй шы час».
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Свая спра ваСвая спра ва  ��

ГРО ШЫ 
НА КВЕТ КАХ 

І ПРЫ ЧОС КАХ
Які біз нес лепш ад крыць у сель скай мяс цо вас ці?

Знай сці ра бо ту ў вёс цы скла да ней, чым у го ра дзе. Мес цаў 
пра даў цоў і кі роў цаў (ме на ві та яны ка рыс та юц ца най боль шым 
по пы там у са іс каль ні каў у сель скай мяс цо вас ці) на ўсіх 
ах вот ных не хо піць, а не шмат лі кія ад кры тыя ва кан сіі 
па тра бу юць спе цы яль най аду ка цыі. Адзін са спо са баў 
за бяс пе чыць ся бе жа да най пра фе сі яй і пры стой ным 
за роб кам — ад крыць сваю спра ву. Якая дзей насць мо жа 
стаць пры быт ко вай? Раз бі ра ем ся ў гэ тым ра зам 
з вяс ко вы мі прад пры маль ні ка мі і экс пер там.

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі  ��

Кры ні ца ан ты са ні та рыі 
ці пры кме та кам фор ту?

Мін ча не «за» і «су праць» 
за вар ван ня смец цеп ра во даў

СТАР. 4

СТАР. 4

Аб не аб ход нас ці пры браць пры-
ла ду, асаб лі вы шум якой зна ё-
мы прак тыч на кож на му жы ха-
ру шмат па вяр хоў кі, га во раць 
ужо не адзін год. Ад нак ця пер у 
спрэч ным пы тан ні з'я віў ся яшчэ 
адзін мо мант: для тых, хто ад-
мо віц ца ад смец цеп ра во да, 
вы ваз цвёр дых ад хо даў бу дзе 
каш та ваць тан ней. Мы да ве да-
лі ся ў мін чан, ці га то выя яны 
«раз ві тац ца» з гэ тай вы го дай (ці 
ўсё ж та кі лі хам?) цы ві лі за цыі і 
як яны ста вяц ца да сар та ван ня 
смец ця.

Пер шыя смец цеп ра во ды з'я ві-
лі ся ў ста лі цы ў 1950-х га дах: ідэю 
пад гле дзе лі ў Мек сі цы. Шчас лі вы мі 
ка рыс таль ні ка мі на він кі ста лі і без 
та го аб ла шча ныя лё сам жы ха ры 
рэд кіх у той час да моў, дзе бы ло 
больш за 5 па вер хаў. Але ка лі та ды 
ў «вы на ход цы» ба чы лі ад ны плю сы, 
то ця пер зна хо дзяць пе ра важ на ад-
моў ныя ба кі.

Час цей за ўсё смец цеп ра вод вы-
гля дае так, што, акра мя як у гас па-
дар чых паль чат ках, да кра нац ца да яго 
не хо чац ца. А ў не ка то рых вы пад ках 

не пе ра шко дзіў бы яшчэ і рэ спі ра тар. 
Не аку рат нае вы ка ры стан не або за бі-
ван не смец цеп ра во да з'яў ля ец ца ад-
ной з кла січ ных пры чын сва рак па між 
су се дзя мі. Вось адзін з до ва даў, па 
якіх ад пры ла ды ўсё ж вар та ад мо віц-
ца. Ні я кай ан ты са ні та рыі і не пры ем-
на га па ху ў пад' ез дзе, ды і су сед скія 
ад но сі ны больш спа кой ныя, бо хоць 
бы ў гэ тым «бруд ным» пы тан ні кож ны 
ад каз вае толь кі сам за ся бе.

Ін шы, больш гла баль ны ар гу-
мент — гэ та тое, што ад мо ва ад 
смец цеп ра во да спры яе рас паў сюдж-
ван ню тэн дэн цыі раз дзель на га збо ру 
смец ця. Пра не аб ход насць ра та ваць 
пла не ту ад са міх ся бе апош няе дзе-
ся ці год дзе мы чу ем ледзь не кож ны 
дзень. Але мно гім усё яшчэ зда ец-
ца, што за клі кі звер ну тыя да ней кіх 
аб стракт ных гі ганц кіх кар па ра цый, а 
зу сім не да прос тых лю дзей. Тым не 
менш ро лю кож на га асоб на ўзя та га 
ча ла ве ка нель га не да ацэнь ваць. Ана-
ло гію мож на пра вес ці з пры маўк ай «з 
мі ру па ніт цы — го ла му ка шу ля».

І лю дзей, якія гэ та ўсве дам ля юць, 
у Бе ла ру сі ста но віц ца ўсё 
больш і больш.

ЦЫТАТА ДНЯ

Выбіраем 
нашу зорку 

«Еўрабачання»
СТАР. 5

На выхадных — 
снег і дождж

СТАР. 3

20 КАНАЛАЎ

Праграма 
тэлебачання 
на тыдзень

Цяп ло хры шчэн скай ва дыЦяп ло хры шчэн скай ва ды

Учо ра па ўсёй кра і не 
пра ва слаў ныя вер ні кі 

свят ка ва лі Ва дох ры шча — 
Хры шчэн не Гас под няе. 

Лі чыц ца, што ў гэ ты дзень 
усе ва да ёмы на бы ва юць 
га ю чую сі лу, тым больш, 

ка лі гэ та вы то кі, якія 
і ў ін шыя дні лі чац ца 

свя ты мі, як, на прык лад, 
сла ву тая Бла кіт ная 

кры ні ца ў Слаў га рад скім 
ра ё не. Сю ды ўчо ра 

з'е ха лі ся сот ні пры ха джан 
не толь кі з Бе ла ру сі. 

З ма літ вай і ве рай лю дзі 
бяс страш на аку на лі ся 

ў ва дох ры шчан скую 
«ку пель». 

Мяр ку ю чы па тва ры 
Але ны ЗІН КЕ ВІЧ, 

у ёй бы ло зу сім 
не хо лад на. СТАР. 3
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