
23 СТУДЗЕНЯ 2016 г. СУБОТА Кошт 2000 рублёў№ 13 (28123)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

ISSN 1990 - 763X

531
жы хар Бе ла ру сі пе ра адо леў 
ста га до вы ру беж, 
па ве дам ляе Мі ніс тэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны. 
Тра ды цый на ся род ай чын ных 
доў га жы ха роў лі дзі ру юць 
жан чы ны: сваё 100-год дзе 
пе ра сяг ну лі 464 жан чы ны і 
67 муж чын (прад стаў ні коў 
моц на га по лу ся род тых, 
хто ад свят ка ваў свой со ты 
дзень на ра джэн ня, у 7 ра зоў 
менш). На 1 сту дзе ня ў 
краіне на ліч ва ла ся пяць 
бе ла ру саў ва ўзрос це 110 
га доў і ста рэй шых, з іх 
два ча ла ве кі — жы ха ры 
Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цей — ва ўзрос це 
115 га доў і ста рэй шых, 
яны на ра дзі лі ся на па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя. Ся род 
рэ гі ё наў кра і ны лі да рам па 
коль кас ці доў га жы ха роў 
з'яў ля ец ца Гро дзен ская 
воб ласць: тут на 1 
сту дзе ня бы ло 106 ча ла век, 
ста рэй шых за 100 га доў.

Шчасце — 
паняцце 

шматграннае
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.01.2016 г. 
Долар ЗША    21095,00
Еўра 22809,00
Рас. руб. 262,00
Укр. грыўня 854,05

Хто галоўны 
на здымачнай 

пляцоўцы?
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Пра што 
маўчаць 

мужчыны
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РА МЕС НІК Ула дзі мір Дрынд ро-
жык вы раб ляе му зыч ныя ін-

стру мен ты: флей ты з бам бу ку, ака-
ры ны з ка ко су, по са хі даж джу з бар-
шчэў ні ку, ме та ліч ныя глю ка фо ны... 
Па аду ка цыі хло пец — ды зай нер, але, 

пры знаў ся, пра ца ў офі се яму не па 
ду шы. «Ку ды пры ем ней пра ца ваць 
ру ка мі, з на ту раль ны мі пры род ны мі 
ма тэ ры я ла мі, чым ся дзець га дзі на мі 
пе рад ма ні то рам кам п'ю та ра, які за бі-
рае ўсю энер гію.

Свая спра ваСвая спра ва  ��

Я Ў РА МЕС НІ КІ ПАЙ ШОЎ БЫ...
Як атры маць 17 міль ё наў для па чат ку ўлас на га біз не су?
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Ан тось ле тась скон чыў Ака дэ мію мас тац тваў і ця пер пра цуе па 
раз мер ка ван ні ў Ра даш ко ві чах. Ка лі за віт ваю ў гос ці да яго баць-
коў, дзі ву да юся: іх ква тэ ра на гад вае га ле рэю — паў сюль вы ра бы 
з глі ны, пар ца ля ны. «Та бе трэ ба ад кры ваць сваю спра ву», — ка жу 
яму. Хло пец толь кі па ціс кае пля чы ма. «Час ад ча су на вед ва юць та-
кія дум кі, але не ве даю з ча го па чаць, дзе ўзяць гро шы на ган чар ны 
круг, печ для аб па лу?..»
Так скла ла ся, што ся род зна ё мых у мя не ня ма ла ра мес ні каў. Мно гія 
з іх, ве даю не па чут ках, так са ма бы лі ў па доб най сі ту а цыі: су мнен ні, 
ня ўпэў не насць у сва іх сі лах, не да хоп гро шай. Ме на ві та ад ад на го з 
іх я да ве да ла ся пра цу доў ную маг чы масць — бяз вы плат ную дзяр-
жаў ную суб сі дыю для па чат ку біз не су.

Ра мес нік Ула дзі мір ДРЫНД РО ЖЫК (спра ва) 
не толь кі вы раб ляе флей ты, але і іграе на іх.

«ЧА РОЎ НАЕ» ПЕ РА ЎТВА РЭН НЕ
Усе гэ тыя двух па вяр хо ві кі пас ля-

ва ен най за бу до вы пер ша па чат ко ва 
ме лі ад ноль ка вую, зна ё мую мно гім 
пла ні роў ку — доў гі ка лі дор, па абод-
ва ба кі яко га па коі і агуль ныя кух ні 
(пры бі раль ня на ву лі цы). Ця пер гэ-
та ква тэ ры з сан вуз ла мі і ўлас ны мі 
кух ня мі. Жы ха ры ка жуць, што са ма-
стой на ра бі лі рэ кан струк цыю, але 
з вус на га да зво лу ад каз ных асоб 
трэс та: прад пры ем ства ме ла цяж-
кас ці з фі нан са ван нем. Яны ўпэў не-
ны, што ме лі пад ста вы лі чыць сваё 
жыл лё ква тэ ра мі, і сцвяр джа юць, 
што ін тэр на та мі да мы ста лі для іх 
зу сім не ча ка на.

— У 2002 го дзе са бра лі ўсіх ра зам 
і да лі пад пі саць пус тыя ліс ты. Па-
пра сі лі, каб мы ўпі са лі, што бу дзем 
свое ча со ва аплач ваць ка му наль ныя 
па слу гі за на яў ны раз лік, — ка жа 
жы хар до ма №29 па ву лі цы За сло-
на ва Сяр гей Ку ро даў. — Ні хто ні чо га 
нам не ка заў, не пы таў ся, ці згод ны 
мы на па гар шэн не сва іх жыл лё вых 
умоў. Нам схлу сі лі: ска за лі, што ця-
пер ор да ры не дзей ні ча юць, за мест 
іх — да га во ры. А ка лі вяр та лі ліс ты, 
там ужо быў па зна ча ны но вы ста тус 
на шых да моў — ін тэр нат. Ця пер вы-
ся ля юць, ня гле дзя чы на тое, што ў 
да га во ры з Будт рэс там тэр мін яго 
дзе ян ня аба зна ча ны 
як па ста ян ны.

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

МЕТ РЫ, ВЫ ЧЫЕ?
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па спра ба ва ла ра за брац ца, 

ці маг лі быць ін тэр на ты ква тэ ра мі
У Ма гі лё ве будт рэст №12 пра цяг вае вы ся ляць жы ха роў пас ля ва ен ных 
да моў праз суд. Ле тась у па доб най сі ту а цыі апы ну лі ся жы ха ры до ма 
№59 па ву лі цы Ле нін скай. Ця пер ліс ты на вы ся лен не атрым лі ва юць 
жы ха ры двух па вяр хо ві ка па ву лі цы За сло на ва, 29. У най блі жэй шы час 
ім да вя дзец ца з'е хаць з на жы тых мес цаў: ка му ў ін тэр нат, а ка му, воб-
раз на ка жу чы, прос та на ву лі цу... Ба лан сат ры маль нік до ма ААТ «Буд-
трэст №12» больш не жа дае мі рыц ца з тым, што на яго ка му наль ных 
мет рах жы вуць лю дзі, якія не ма юць да чы нен ня да прад пры ем ства. 
Для яго гэ та — ін тэр нат, і кроп ка. А вось жы ха ры до ма лі чаць, што 
жы вуць у ква тэ рах. З імі са лі дар ны жы ха ры яшчэ ча ты рох будт рэс-
таў скіх да моў — №28 і №30 па ву лі цы За сло на ва, а так са ма №4 і №6 
па ву лі цы Бу даў ні коў. Ім так са ма «све ціць» вы ся лен не.

На шчад кі тых, хто ў 60-80-я га ды атрым лі ваў не перс пек тыў нае жыл лё, 
апы ну лі ся пе рад фак там, што іс ці ім ня ма ку ды...
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Мяс цо вым аб ра дам «Цяг нуць Ка ля-
ду на ду ба» ў Бе ла ру сі за вяр шы ла ся 
свое асаб лі вае за крыц цё «ка ляд на га 
се зо на». У вёс цы Но ві ны Бя рэ зін ска га 
ра ё на пры ўдзе ле мно гіх прад стаў ні коў 
ра ён ных ме та дыч ных цэнт раў Мін шчы-
ны ад бы ло ся тра ды цый нае дзе ян не з 
ма ляў ні чы мі ар ха іч ны мі эле мен та мі, 
якія ў наш час на бы ва юць усё боль шую 
каш тоў насць.

СТАР. 5

БЫ ВАЙ, КА ЛЯ ДА!


