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• Ся рэд ні кошт 1 кв. м 

жыл ля з дзярж пад трым-

кай скла дае Br800.

• Тэр мін дзярж рэ гу ля-

ван ня цэн на цу кар у Бе-

ла ру сі пра цяг ва ец ца да 

23 снеж ня 2018 го да.

• У Мін скім заа пар ку 

вы лу пі лі ся 17 кра ка дзі-

ла вых кай ма наў, што для 

гэ тых жы вёл з'яў ля ец ца 

вя лі кай рэд кас цю ва ўмо-

вах ня во лі.

• Аб' яў ле ны кон курс 

на рас пра цоў ку ла га ты па 

«Пінск — куль тур ная ста лі-

ца Бе ла ру сі 2019 го да».

Дзяр жаў та інс пек цыя 

пра вя дзе ў вы хад ныя 

ма сі ра ва ную ад пра цоў ку 

аў та да ро гі Р43 мя жа Ра сіі 

(Звян чат ка) — Кры чаў — 

Баб руйск — Іва цэ ві чы.

КОРАТКА

СТАР. 3

Ве дай на шыхВе дай на шых  

ЭК СТРЭ МАЛЬ НАЕ КА ТАН НЕ ЭК СТРЭ МАЛЬ НАЕ КА ТАН НЕ 
З ВА СІ ЛІ САЙ МАС ЛА ВАЙЗ ВА СІ ЛІ САЙ МАС ЛА ВАЙ
Як гро дзен ская пры га жу ня ста ла чэм пі ён кай све ту

Яе гіс то рыя на гад вае каз ку. Сю жэт, яко му са мае мес ца ў га лі вуд-

скім філь ме, дзе сэр ца гле да ча шчы міць ад та го, як спарт смен ідзе 

праз цер ні да зо рак. Яна не атры ма ла ад лё су ні вод на га па да рун ка 

на та лер цы з бла кіт ны мі кве тач ка мі. З ма рай у ду шы дзяў чы на ты-

та ніч най пра цай вы бі ва ла ся на п'е дэс тал. І сён ня Ва сі лі са Мас ла-

ва — чэм пі ён ка све ту па фрыс тайл-сла ла ме. У вы со ка мас тац кім 

ка тан ні на ро лі ках бе ла рус ка ўвай шла ў пла не тар ны топ-3.

У раз гар спа бор ніц ка га се зо на ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэ ла ся 

з чэм пі ён кай, якая яшчэ ня даў на ка та ла ся па ву лач ках Амстэр да ма, 

а сён ня — у гро дзен скім ле са пар ку Пыш кі. Дзяў чы на рас ка за ла пра 

эк стрым на ро лі ках, сак рэт вы жы ван ня, ча му не па кі дае Бе ла русь, 

ча му гро шы — ні што, а так са ма, дзе жы вуць шчас це, пры зван не, 

лю бі мая спра ва і на якім по лі кож ны мо жа іх для ся бе ад-

шу каць. СТАР. 13

ЗА СТА ЛІ СЯ 
ПРЫ СВА ІХ 

ЛІ ЧЫЛЬ НІ КАХ
Кож ны сум лен ны гра ма дзя нін ве дае, што за па слу гі, 

якія яму аказ ва юць, трэ ба пла ціць. Час та мы ро бім гэ-

та аў та ма тыч на. Да рэ чы, вы свят ля ец ца, дар ма. Бо ін-

шым ра зам з нас спра бу юць спаг наць гро шы за тое, за 

што мы пла ціць не аба вя за ны. Ме на ві та ў та кую сі ту а-

цыю тра пі лі жы ха ры до ма № 22 па ву лі цы Ці ма фе ен кі 

ў Го ме лі.

Пры пра вя дзен ні ка пі таль на га ра мон ту ў іх до ме лю дзей 

па пра сі лі за пла ціць за ўста ля ван не но вых су час ных лі чыль ні-

каў элект ра энер гіі. Гра ма дзя не за су мня ва лі ся, што та кое па-

тра ба ван не ад па вя дае за ко ну. Тым больш, вы свет лі ла ся, што 

ў ана ла гіч ных вы пад ках та кія ж лі чыль ні кі ста ві лі бяс плат на. 

Жы ха ры ўрэш це ад мо ві лі ся пла ціць па 118 руб лёў за за ме ну 

пры бо раў улі ку элект ра энер гіі. Іх мож на зра зу мець, бо ад да-

ваць та кія гро шы з кож най ква тэ ры — за над та мно га.

Ся род сва я коў жы ха роў до ма знай шоў ся кам пе тэнт ны ча-

ла век, які і рас тлу ма чыў ас тат нім, што мож на па зма гац ца за 

свае пра вы з да па мо гай скар гаў. Лю дзі са бра лі ся і ад пра ві лі 

ка лек тыў ны зва рот у ад рас КЖРЭ УП «Чы гу нач нае» і яшчэ 

не каль кі ін стан цый. Гэ та і пры нес ла плён.

Вы свет лі ла ся, што ка му наль ні кі, на якіх «на яз джа лі» жы ха-

ры, зна хо дзі лі ся ў сі ту а цыі, ка лі, з ад на го бо ку, па він ны бы лі 

вы кон ваць прад' яў ле ныя ім тэх ніч ныя ўмо вы і ўста лёў ваць 

агуль нае аб ста ля ван не для аў та ма ты за ва най сіс тэ мы кант ро лю 

і ўлі ку энер га спа жы ван ня за свой кошт. З дру го га — у бюд жэ це 

кап ра мон ту до ма на гэ та не бы лі пра ду гле джа ны срод кі.

Каб раз ру ліць праб ле му, бы лі пра ве дзе ны су мес ныя на ра ды 

з ад па вед ны мі спе цы я ліс та мі Го мель ска га гар вы кан-

ка ма і РУП «Го мель э нер га».

Сі ту а цыяСі ту а цыя  

АЛЕГ ХАДОСКА: 
ЛЁС СУЧАСНАГА 
КАМПАЗІТАРА 9

САМЫ 
ДОБРАЎПАРАДКАВАНЫ 
ГОРАД КРАІНЫ 4

На зям лі, якая не ка лі на ле жа ла ро ду Міц ке ві чаў, дзе на ра дзіў ся 

аў тар па эм «Дзя ды», «Пан Та дэ вуш», «Гра жы на», ба ла ды «Сві-

ця зян ка», ця пер дзей ні чае му зей-ся дзі ба. У лет нія дні сю ды час та 

на вед ва ец ца бы лы жы хар ху та ра За вос се (а ця пер — вёс кі Новыя 

Вой ка ві чы Ба ра на віц ка га ра ё на) Вік тар ШПА КОЎ СКІ, каб ска-

сіць, пад су шыць і вы вез ці се на. Не ка лі яго пра пра дзед жыў по бач 

з баць ка мі паэ та. Вя до ма, прод кі-су се дзі ве да лі ад но ад на го, да-

па ма га лі, вы ру ча лі, і, не су мнен на, Вік тар Ан то на віч га на рыц ца гэ-

тым фак там, час та на гад вае пра сваю ся мей ную гіс то рыю ін шым. 

А пад час се на ко су яму да па ма га юць Дзміт рый РА ВІН СКІ і Яў ген 

ГЛАД КІ — ра бо чыя му зея-ся дзі бы «За вос се», якіх у час пра цы 

сфа та гра фа ваў наш фо та ка рэс пан дэнт Ана толь Кля шчук.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Тац ця на ЗА ТУ РЭН СКАЯ, 
на чаль нік ад дзе ла 
рэ гу ля ван ня жыл лё вай 
па лі ты кі Мі ніс тэр ства 
ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«Указ № 240 пра грэ сіў ны, 
ён пра ду гледж вае ака зан не 
дзярж пад трым кі не па срэд на 
гра ма дзя нам. Па гэ тым 
ука зе прак тыч на ўсё жыл лё 
вы дзя ля ец ца шмат дзет ным 
сем' ям. У ра бо ту ўклю чы ла ся 
да стат ко вая коль касць 
ка мер цый ных бан каў. 
З па чат ку гэ та га го да згод на 
з ука зам № 240 за клю ча на 
6290 крэ дыт ных да га во раў. 
Ад кры та крэ дыт ных лі ній 
на больш чым Br317,7 млн. 
У ста дыі бу даў ніц тва 
зна хо дзіц ца 142 жы лыя 
да мы. На га да ем, што Указ 
№ 240 ус ту піў у сі лу 6 жніў ня 
2017 го да. Дзяр жаў ныя 
суб сі дыі вы дзя ля юц ца на 
вы пла ту част кі пра цэн таў 
за ка ры стан не крэ ды там 
на бу даў ніц тва жыл ля, 
атры ма ным гра ма дзя на мі 
ў лю бым ка мер цый ным бан ку, 
а шмат дзет ным і ма ла дым 
сем' ям і дзе цям-сі ро там — 
так са ма на па га шэн не част кі 
асноў на га доў гу па та кіх 
крэ ды тах».


