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 Мін скі га рад скі са вет дэ пу та таў на чар го вай 

се сіі пры няў ра шэн не аб наз ве пра ек ту е мых 

ву ліц і зя лё ных зон ста лі цы, па ве да мі лі Бел ТА 

ва ўпраў лен ні куль ту ры Мін гар вы кан ка ма. Так, 

пра ек ту е мы пра езд № 3 у ра ё не ву лі цы За цань 

ста не ву лі цай Бан ца раў скай, пра ек ту е мыя ву-

лі цы № 3 і № 5 на тэ ры то рыі комп лек су «Мінск-

Мір» — ву лі ца мі Ні ко лы Тэс лы і Бялг рад скай. 

Зя лё ная тэ ры то рыя ў ме жах ву лі цы Пры тыц ка га 

на зва на імем Еф ра сін ні По лац кай.

 У Мін ску ў 2019 го дзе бу дзе пра во дзіц ца 

ка пі таль ны ра монт 170 жы лых да моў. Най боль-

шыя аб' ёмы ра бот трэ ба бу дзе вы ка наць у Пер-

ша май скім і Фрун зен скім ра ё нах — 32 і 41 бу-

ды нак ад па вед на. У За вод скім ра ё не ў пе ра лік 

уклю ча на 19 аб' ек таў, у Ле нін скім — 18, Мас коў-

скім — 7, Каст рыч ніц кім — 11, Пар ты зан скім — 

16, Са вец кім — 10, Цэнт раль ным — 16. 

Уся го сё ле та пла ну ец ца ўвес ці пас ля ка пі таль на-

га ра мон ту 965 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля, 

што скла дае 2,7 пра цэн та жыл фон ду, які аб слу-

гоў ва ец ца. Так са ма трэ ба бу дзе за мя ніць звыш 

2 ты сяч ліф таў.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»

«ГА ЗЕ ТА НА ВУ ЧЫ ЛА 
МЯ НЕ ЦА НІЦЬ
РОД НАЕ СЛО ВА»

Ма рыя Леш ка, 
вёс ка Ак са каў шчы на:

— Я вы рас ла ў сель скай мяс цо вас ці на Брэст-

чы не. У на шым рэ гі ё не прак тыч на ў кож най вёс цы 

быў свой асаб лі вы дыя лект. Але ў дзя цін стве я 

імк ну ла ся раз маў ляць пра віль на, па-бе ла рус ку, 

як пі шуць у кні гах і га зе тах. Гэ тая лю боў, ві даць, 

на ге не тыч ным уз роў ні пе рад ала ся мне ад майго 

дзядулі — вяс ко ва га на стаў ні ка. Ка лі пад рас ла, 

пра сі ла та ту, каб вы піс ваў ме на ві та «Звяз ду». Так 

і пры звы ча і ла ся да га зе ты, з якой сяб рую шмат 

га доў. Я з за да валь нен нем чы таю ўсе пуб лі ка цыі. 

Яны тэ ма тыч на раз на пла на выя. Ра ду ю ся, што Бе-

ла русь з кож ным го дам ста но віц ца пры га жэй шай, 

больш утуль най і кам форт най для пра жы ван ня, 

што тут шмат ува гі ад да юць на вя дзен ню па рад ку 

на зям лі і гас па дар лі ва вы ка рыс тоў ва ец ца кож ны 

ла пік зям лі. Пра гэ та вы шмат пі ша це. Мне па да-

ба ец ца і «Чыр во ная зме на», якую я чы та ла ў дзя-

цін стве і юнац тве, і да гэ та га ча су мя не ці ка вяць 

ма ла дзёж ныя пы тан ні: чым жы вуць, зай ма юц ца 

су час ныя бе ла рус кія юна кі і дзяў ча ты. Ра дуе іх 

ап ты мізм, ак тыў насць у гра мад скім жыц ці, не абы-

яка васць да ўся го, што ад бы ва ец ца на во кал. Вель-

мі доб ра, што ў «Звяз дзе» шмат пуб лі ка цый пра 

куль ту ру, гіс то рыю, аб ра ды і звы чаі бе ла ру саў, 

пе ра ем насць тра ды цый.

Шмат ёміс тых слоў, якія чую ўпер шы ню, чэр-

паю з руб ры кі «Раз маў ля ем па-бе ла рус ку». Вель мі 

доб ра, што ёсць і та кая руб ры ка, як «Ра дзін нае», 

якая зна ё міць з сут нас цю на цы я наль ных аб ра даў, 

свят, што бы лі за бы тыя або на шы су час ні кі не так 

ра зу ме юць іх пры зна чэн не і сэнс.

За пі са ла Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

NАSА пры ме ў кра са ві ку ра шэн не 
аб ад праў цы стан цыі да астэ ро і да Па ла да

Маг чы масць ад праў кі 

аў та ма тыч най стан цыі для 

да сле да ван ня астэ ро і да 

Па ла да вы ву чае На цы я-

наль нае ўпраў лен не па 

аэ ра на ўты цы і да сле да-

ван ні кас міч най пра сто-

ры (NАSА). Як па ве да міў 

учо ра ін тэр нэт-пар тал Sрасе.соm, ра шэн не аб ад праў цы 

стан цыі да гэ та га ня бес на га це ла, якое зна хо дзіц ца ў 

2,4 ра за боль шай ад да ле нас ці ад Сон ца, чым Зям ля, мо жа 

быць пры ня та ўжо ў ся рэ дзі не кра са ві ка.

Па ла да дыя мет рам 512 кіламетраў — адзін з най буй-

ней шых астэ ро і даў у Со неч най сіс тэ ме, які са сту пае па 

па ме рах толь кі Вес це, быў ад кры ты ў 1802 го дзе і аж да 

ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя лі чыў ся пла не тай.

У вы пад ку пры няц ця ра шэн ня аб фі нан са ван ні ад праў кі 

стан цыі да астэ ро іда яна мо жа быць вы ве дзе на на ар бі-

ту ў жніў ні 2022 го да. Вы ка рыс тоў ва ю чы гра ві та цый нае 

по ле Мар са для па ска рэн ня, стан цыя змо жа да сяг нуць 

астэ ро і да Па ла да пры клад на праз год пас ля за пус ку. 

На блі зіў шы ся да астэ ро і да, стан цыя зробіць пад ра бяз нае 

да сле да ван не і фо та здым ку яго па верх ні.

Эр да ган: за ява Трам па па Га ла нах 
па ста ві ла рэ гі ён на мя жу но ва га кры зі су

На мер прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па пры знаць 

су ве рэ ні тэт Із ра і ля над Га лан скі мі вы шы ня мі па ста ві ла 

рэ гі ён Бліз ка га Ус хо ду на грань но ва га кры зі су. Пра гэ-

та за явіў прэ зі дэнт Тур цыі Рэ джэп Та іп Эр да ган пад час 

вы ступ лен ня на над звы чай ным па ся джэн ні вы ка наў ча га 

ка мі тэ та Ар га ні за цыі іс лам ска га су пра цоў ніц тва (АІС) на 

ўзроў ні мі ніст раў за меж ных спраў.

«Пры края за ява прэ зі дэн та ЗША Трам па па Га лан скіх 

вы шы нях па ста ві ла рэ гі ён на мя жу но ва га цяж ка га кры зі-

су. Тур цыя ні ко лі не да пус ціць, каб не за кон ная аку па цыя 

Із ра і лем Га лан скіх вы шынь бы ла ле гі ты мі за ва на», — пад-

крэс ліў ту рэц кі лі дар.

Над звы чай нае па ся джэн не вы кан ка ма АІС у Стам бу ле 

вы клі ка на не аб ход нас цю аб мер ка ваць рост на сіл ля, за-

сна ва на га на іс ла ма фо біі, ра сіз ме і ксе на фо біі, а так са ма 

на пад на дзве мя чэ ці ў Но вай Зе лан дыі, які пры вёў да 

шмат лі кіх ах вяр.

Маск ва вы каз вае шка да ван ні ў су вя зі 
з пе ра кід кай у Еў ро пу аме ры кан скіх B-52

Пе ра кід ван не Злу ча ны мі Шта та мі шас ці стра тэ гіч ных 

бам бар дзі роў шчы каў В-52 у Еў ро пу вы клі кае да дат ко вую 

на пру жа насць, упэў не ныя ў Крам лі.

«Без умоў на, па доб ныя дзе ян ні ЗША не вя дуць да ўма-

ца ван ня ат мас фе ры бяс пе кі і ста біль нас ці ў тым рэ гі ё не, 

які пры ля гае не па срэд на да ме жаў Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі», — за явіў жур на ліс там прэс-сак ра тар прэ зі дэн та РФ 

Дзміт рый Пяс коў. Ён упэў не ны: «Хут чэй на ад ва рот — гэ та 

вы клі кае да дат ко вую на пру жа насць».

«Мы шка ду ем у су вя зі з та кі мі дзе ян ня мі Ва шынг то-

на», — пад крэс ліў прад стаў нік Крам ля. Ён да даў, што 

пе ра кід ван не бам бар дзі роў шчы каў «з ва ен на-так тыч на га 

пунк ту гле джан ня» мо гуць ка мен та ваць толь кі ра сій скія 

ва ен ныя.

Як па ве да мі ла тэ ле кам па нія СNN, шэсць стра тэ гіч ных 

бам бар дзі роў шчы каў ВПС ЗША B-52, дыс ла ка ва ных на 

ба зе ў шта це Лу і зі я на, бы лі пе ра кі ну ты ў Еў ро пу для «ін-

тэ гра цыі на тэ ат ры дзе ян няў і ўдзе лу ў па вет ра ных ву чэн-

нях» су мес на з са юз ні ка мі і парт нё ра мі па НА ТА.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У каст рыч ні ку ад свят куе 

свой 975-га до вы юбі лей 

бы лая ста лі ца Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, цу доў-

ны су час ны На ва гру дак. 

Ад мет на, што ме ра пры-

ем ствы свят ка ван ня пра-

дум ва юц ца ўжо сён ня — 

больш за тое, пра гра ма 

ўра чыс тас ці амаль пад-

рых та ва на.

— Важ на, што бу ду чае 

свя та атры ма ец ца ці ка вым 

не толь кі для жы ха роў Гро-

дзен шчы ны, але і для гас цей 

з ін шых аб лас цей і на ват для 

за меж ні каў, — упэў не ны на-

мес нік стар шы ні Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Вік тар 

ЛІС КО ВІЧ. — Мы пра па ну ем 

штось ці ці ка вае для кож на га 

гос ця, вы раз на акрэс лім і па-

ста ра ем ся да нес ці гэ та праз 

СМІ, ство рым свай го ро ду 

маг ні ты для на вед валь ні каў. 

Не ліш не па ду маць і над ства-

рэн нем та ліс ма на свя та, які і 

пас ля яго за вяр шэн ня бу дзе 

аса цы я вац ца ме на ві та з На-

ва груд чы най.

Ад мет на, што ме ра пры ем-

ствы, пры све ча ныя пер шай 

ле та піс най згад цы пра На-

ва гру дак, ужо рас па ча лі ся. 

У сту дзе ні быў ура чыс та да-

дзе ны старт свя точ на му го ду. 

У лю тым па сол Укра і ны ў Бе-

ла ру сі Ігар Кі зі ма пе ра даў тры 

фак сі міль ныя асоб ні кі ўні каль-

на га Лаў ры шаў ска га Еван гел-

ля — для края знаў ча га му зея, 

біб лі я тэ кі і Лаў ры шаў ска га ма-

нас ты ра. А 5 каст рыч ні ка са-

мыя роз ныя ме ра пры ем ствы 

раз гор нуц ца аж но на 12 пля-

цоў ках го ра да.

— Пад клю чыц ца да свят-

ка ван ня па він ны ўсе біб лі я-

тэ кі і му зеі, каб яшчэ за га дзя 

на га даць гас цям і жы ха рам 

гіс то рыю На ва груд ка, рас ка-

заць пра гіс та рыч ных асоб, 

твор чы і жыц цё вы шлях якіх 

звя за ны з гэ тай зям лёй, — 

мяр куе на чаль нік га лоў на-

га ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты і па спра вах 

мо ла дзі абл вы кан ка ма 

Аляк сандр ВЯР СОЦ КІ. — 

У свой час го рад быў ад ным з 

са мых важ ных геа гра фіч ных 

пунк таў су час най Еў ро пы — 

з'яў ляў ся пер шай ста лі цай 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. 

Пла ну ем за пра сіць на свят-

ка ван не зна мя наль най да ты 

так са ма прад стаў ні коў дып ла-

ма тыч на га кор пу са су сед ніх 

дзяр жаў. Анан су ю чы ме ра-

пры ем ства, бу дзем ары ен та-

вац ца ў тым лі ку і на за меж на-

га гос ця — анг ла моў ныя ма тэ-

ры я лы з'я вяц ца на сай тах.

Пра тое, якія ці ка він кі пра-

па нуюць гас цям бу ду ча га 

свя та, рас ка за ла на мес нік 

стар шы ні На ва груд ска-

га рай вы кан ка ма Свят-

ла на КА РАЛЬ КО. Апоўд ні 

5 каст рыч ні ка ўсе хра мы го-

ра да злі юц ца ў ме ла дыч ных 

пе ра лі вах сва іх зво наў. На 

га лоў най сцэ не на пло шчы 

дзей ства пач нец ца з тэ ат-

раль на га пра ло га. Ад бу дуц ца 

і ар кест ро выя плац-па ра ды 

«Фан фа ры над На ва груд кам» 

і кан цэрт «У рыт ме — 975». 

А са мы мі яр кі мі мо ман та мі 

ве ча ро вай пра гра мы ста нуць 

вог нен на-пі ра тэх ніч нае шоу з 

ха ду ліс та мі і са лют.

На ту раль на, што ад ной з 

са мых ві до вішч ных пля цо вак 

свя та ста не тая, што мес ціц ца 

ка ля зам ка. Гле да чы змо гуць 

уба чыць тут рэ кан струк цыю 

вя сел ля ка ра ля Ягай лы і Соф'і 

Галь шан скай, якая ад бы ва ла-

ся ў 1422 го дзе, а так са ма іх 

вян чан не ў Фар ным кас цё ле.

— Ры цар ская тэ ма ста не га-

лоў най для ўсіх свя точ ных ме-

ра пры ем стваў, — рас ка за ла 

на чаль нік упраў лен ня куль-

ту ры Гро дзен ска га абл вы-

кан ка ма Але на КЛІ МО ВІЧ. — 

Ка ля На ва груд ска га зам-

ка прой дуць кон ныя і пе шыя 

ры цар скія баі, май стар-кла-

сы па ся рэд ня веч ных тан цах 

і страль бе з лу ка, вы сту пяць 

ву ліч ныя ар тыс ты і раз мес-

цяц ца ра ды ра мес ні каў, якія 

па це шаць гас цей ці ка вы мі 

май стар-кла са мі, на прык лад 

ка валь скім.

Пла ну ец ца, што на вед-

ван не асноў най «ры цар скай» 

пля цоў кі бу дзе плат ным. Пра 

яе ці ка він кі ўжо з ся рэ дзі ны 

кра са ві ка рас па вя дзе спе-

 цы яль на ство ра ны сайт з

пад ра бяз най пра гра май і ін-

тэр ак тыў най кар тай. Кошт на-

вед ван ня, за пэў ні ва юць ар га-

ні за та ры, бу дзе да ступ ным і 

ды на міч ным — мож на бу дзе 

на быць, на прык лад, агуль ны 

бі лет для ўсёй сям'і. Пры чым 

для зруч нас ці гас цей зра біць 

гэ та мож на бу дзе за га дзя 

праз ін тэр нэт.

Тэ ры то рыя ка ля пом ні ка 

Ада му Міц ке ві чу ста не мес-

цам збо ру мас та коў і цэнт рам 

пры цяг нен ня для гас цей са мых 

роз ных на цы я наль нас цяў. Тут 

прой дзе вер ні саж «На ва груд скі 

Ман мартр» і фес ты валь на цы я -

наль ных куль тур «Па літ ра ды я-

с пар». Га рад скі парк па тра -

ды цыі ста не тэ ры то ры яй для 

са май юнай аў ды то рыі — бу дзе 

пра ца ваць дзі ця чая пля цоў ка, 

ма лыя змо гуць паў дзель ні-

чаць у тэ ма тыч ным квэс це-

гуль ні. У цэнт ры ўва гі бу дуць 

і лю дзі ста ла га ўзрос ту — 

для іх рых ту юць куль тур на-за-

баў ляль ную пра гра му «Мой 

го рад — мой лёс». І гэ та да лё-

ка не ўсё, чым здзі віць на свой 

юбі лей адзін з най ста ра жыт-

ней шых бе ла рус кіх га ра доў. 

За ві таць — вар та!

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Эс кіз рэ кан струк цыі тэ ры то-

рыі ва кол ма ну мен та Друж-

бы на мя жы Бе ла ру сі, Ра сіі і 

Укра і ны прад стаў ле ны ў Го-

мель скім абл вы кан ка ме. Па 

да ру чэн ні Прэ зі дэн та Бе ла-

ру сі па мят ны знак бу дзе сё-

ле та комп лекс на доб ра ўпа-

рад ка ва ны.

Ма ну мент Друж бы, вя до мы як 

«Тры сяст ры», быў уз ве дзе ны ў 

1975 го дзе. Стэ лы вы ка на ны па 

пра ек це го мель ска га ар хі тэк та ра 

Ле а ні да Сту ка чо ва. Ве ліч нае збу-

да ван не ства ра лі су мес на прад-

стаў ні кі трох рэс пуб лік. Па ацэн цы 

спе цы я ліс таў, ня су чыя кан струк-

цыі стэл, аб лі ца ва ныя ін кер ман-

скім ка ме нем, не па тра бу юць ка-

пі таль на га ра мон ту — трэ ба толь кі 

ад на віць аб лі цоў ку. Рэ кан струк-

цыя за кра не па ды хо ды да ма ну-

мен та з трох ба коў.

— Пліт ка бу дзе вы кла дзе на ма-

люн кам на цы я наль ных ар на мен таў 

трох кра ін, — рас ка за ла га лоў ны 

ар хі тэк тар Го мель скай воб лас ці 

Свят ла на КУ ХАЦ КА ВО ЛЕЦ. — 

За асно ву ўзя та кан цэп цыя, пра-

па на ва ная пра ект ным ін сты ту там 

«Го мель гра ма дзянп ра ект».

Так са ма ў пла нах — ра монт ас-

фаль та ва ных пад' яз ных шля хоў, 

ад наў лен не і па шы рэн не зя лё най 

зо ны. Ра монт бу дзе зроб ле ны і 

на тэ ры то ры ях, ад ве дзе ных пад 

тэ ма тыч ныя вы стаў кі і кір ма шы. 

Доб ра ўпа рад ка ван не ма ну мен та 

Друж бы пла ну юць за вяр шыць да 

па чат ку чэр ве ня.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Будзь у кур се!

На да ро гах — 
аб ме жа ван ні на гру зак
Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні ка цый з 25 са-

ка ві ка да 20 кра са ві ка ўво дзіць се зон ныя аб ме-

жа ван ні на гру зак ад 6 тон да 9 тон на адзі ноч-

ную вось аў та ма бі ляў на не ка то рых участ ках 

рэс пуб лі кан скіх да рог.

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мінт ран са № 10 

ад 6 са ка ві ка 2019 го да «Аб увя дзен ні ў 2019 го дзе ча-

со вых аб ме жа ван няў на гру зак на во сі транс парт ных 

срод каў, са ма ход ных ма шын у ад но сі нах рэс пуб лі кан-

скіх аў та ма біль ных да рог агуль на га ка ры стан ня».

Лет ні пе ры яд бу дзе доў жыц ца з 23 мая да 31 жніў-

ня. У гэ ты час мак сі маль на да пу шчаль ная на груз ка на 

адзі ноч ную вось скла дзе не больш за 6 тон на рэс пуб-

лі кан скіх да ро гах з ас фаль та бе тон ным па крыц цём з 

11.00 да 20.00 уключ на пры дзён най тэм пе ра ту ры 

па вет ра вы шэй за 25 гра ду саў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік Вян чан не 
ка ра ля і... са лют!

«Тры сяст ры» пры ха ро шац ца


