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•  Экс па зі  цыя да 

75-год дзя вы зва лен ня 

Аза рыц кіх ла ге раў смер-

ці ад кры ла ся ў му зеі гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны.

• Саў мін пры зна чыў 

прад стаў ні коў дзяр жа вы ў 

ор га нах кі ра ван ня буй ны-

мі ААТ.

• У Тур цыі ад кры лі са-

мы вя лі кі ў Еў ро пе парк 

за баў.

• Ры ба коў, якія доб ра ах-

вот на зда дуць сет кі, вы зва-

ляць ад ад каз нас ці.

• Мін скі мет ра па лі тэн 

во сен ню пла нуе па чаць 

экс плу а та цыю цяг ні ка 

«Штад лер» .

КОРАТКА

36,5 % 
уве дзе на га ў сту дзе ні — 
лю тым жыл ля ў кра і не 
па бу да ва на для ма ю чых 
па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, 
па ве да міў На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
У сту дзе ні — лю тым 
ар га ні за цыі ўсіх фор маў 
улас нас ці па бу да ва лі 
4,2 ты ся чы но вых ква тэр. 
Уве дзе на ў экс плу а та цыю 
480,4 ты ся чы кв. м 
агуль най пло шчы жыл ля. 
Для гра ма дзян, якія ста яць 
на ўлі ку для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў, уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 
175,3 ты ся чы кв. м 
агуль най пло шчы, або 
36,5 % ад агуль на га аб' ёму 
ўве дзе на га жыл ля. 
У сель скіх на се ле ных 
пунк тах уве дзе на ў 
экс плу а та цыю 176,2 
ты ся чы кв. м агуль най 
пло шчы жыл ля, 
або 36,7 % ад агуль на га 
ўво ду па кра і не.
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Рэ ха вай ныРэ ха вай ны

«Дзе ці ў пя соч ні цах 
на кас цях
гу ляць не бу дуць»
У Брэс це пра цяг ва юц ца рас коп кі на мес цы бы ло га 
ге та. Пад ня ты астан кі амаль ты ся чы ча ла век

У са мым цэнт ры Брэс та, ку-

ды прый шоў ін вес тар, каб 

рас па чаць бу даў ніц тва квар-

та ла су час най жы лой за бу до-

вы, пра цяг ва юц ца рас коп кі. 

Па ста не на мі ну лы ты дзень 

ужо пад ня лі астан кі 990 ча ла-

век. Рас коп кі пра цяг ва юц ца. 

Не вы клю ча ец ца, што бу дзе 

вы яў ле на яшчэ ад на вя лі кая 

ма гі ла. Мо жа, так лё су бы ло 

за ўгод на, каб на пя рэ дад ні вя-

лі кіх юбі лей ных свят ка ван няў 

усё гэ та вы яві ла ся і рэшт кі лю дзей на рэш це бы лі 

па ха ва ныя па-ча ла ве чы... СТАР. 13

Аляк сандр РА ГА ЧУК па каз вае ста рыя 
бу дын кі «Пры буж ска га квар та ла».

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

Цэт лі ка вы дзё гаць 
у плас ты ка вым мё дзе,

або Но выя жыц ці па лі ме раў 
і пласт ма са вая куль ту ра як па ра ту нак ад смец ця

Лаў кі, пліт ка для тра ту а ра, плён ка на цяп лі цу, вёд ры, смец це выя 

кан тэй не ры... Усё гэ та ў Бе ла ру сі вы раб ля ец ца з вы ка ры стан нем 

пе ра пра ца ва ных па лі ме раў. Ад нак па да рыць дру гое жыц цё ўсім 

вы кі ну тым у смец це плас ты ка вым рэ чам, на жаль, не маг чы ма, бо 

шмат якія з іх не 

пад да юц ца дру-

гас най апра цоў цы 

і едуць на звал кі. 

За мест по шу каў 

но вых шля хоў 

па збаў лен ня ад 

смец ця лепш па-

мян шаць утва-

рэн не ад хо даў, 

якія нель га вы ка-

рыс таць із ноў, лі-

чаць спе цы я ліс ты 

і ра яць, як гэ та ра-

біць.
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СТАР. 4

К
а ля вёс кі Пра са лы Шкло ўска га ра ё на, на 

бе ра зе не вя лі кай ра чул кі, дзе зда вён бя-

жыць кры ніч ны стру мен ьчык га ю чай ва-

ды, з мі ну лай во се ні пра цяг ва ец ца твор чая, не 

па ба ю ся ска заць, экс клю зіў ная бу доў ля. У чым 

яе сут насць, ары гі наль насць і не звы чай насць, 

ня цяж ка зда га дац ца. За ду ма прос тая — культ а-

ра ла гіч ны, эка ла гіч ны і гіс та рыч ны «на род ны» 

пра ект пад на з вай «Род ная кры ніч ка». Па чы-

наў ся ён звы чай на: ад ной чы бы лыя ад на вяс-

коў цы і сяб ру кі су стрэ лі ся і вы ра шы лі, што ў Год 

ма лой ра дзі мы яны зро бяць для род най вёс кі 

па да ру нак — на вя дуць ад мыс ло вы па ра дак на 

мяс цо вай кры ні цы.

Ка лі мне да вя ло ся апы нуц ца на мес цы бу-

доў лі, ка ля кры ні цы пра ца ва лі два май стры — 

вя до мы на Ма гі лёў шчы не разь бяр па дрэ ве 

Пят ро ПЕ ЧАНЬ КОЎ і ця пе раш ні жы хар Шкло-

ва, ча кан шчык па ме та ле, ста ляр і разь бяр 

Мі ка лай ПУН ЧАН КА. Ці ка ва, што яны абод ва 

за ка ха ныя і ў паэ тыч ную му зу — ства ра юць 

вер шы і пес ні.

— У на шай твор чай бры га дзе пра цу юць і 

ін шыя лю дзі — гэ та Аляк сандр Ром скі і Ле а нід 

Сі ма но віч, — ка жуць Пят ро і Мі ка лай пра сва іх 

ад на вяс коў цаў. А яшчэ рас каз ва юць і пра бы-

ло га за ха валь ні ка кры ні цы Ры го ра Аладзь е ва. 

Ме на ві та яго — ве тэ ра на вай ны, пер ша га пас-

ля ва ен на га руп ліў ца вяс ко вай кры ніч кі, Пят ро 

Пе чань коў «уве ка ве чыў» у дрэ ве, а скульп ту ру 

па ста ві лі на ўва хо дзе ў комп лекс — каб усе 

ве да лі, хто та кі дзядзь ка Ры гор.

Сва і мі сі ла мі, на ўлас ныя гро шы, май стры 

ад наў ля юць ста ра жыт ную кры ні цу. Не за ста-

лі ся без даб ра дзей на га ўдзе лу і жы ха ры су-

сед ніх вё сак Кар зу ны, Сла бод ка, Ста ра сел ле, 

Вы шка ва, на іх гро шы на бы ва лі бу даў ні чыя 

ма тэ ры я лы. Май стры па спе лі ўжо вы ла жыць 

ні шу для сцё ку ва ды, зра біць дах над кры ні цай, 

уз вес ці ўва ход нюю бра му. Да ле та кры ні ца бу-

дзе цал кам уве дзе на ў строй.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ РОД НЫХ ВЫ ТО КАЎ


