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Дзміт рый КРУ ТОЙ, 
мі ністр эка но мі кі:

«Мінск пра па нуе 
аб мер ка ваць на 
пер шай су стрэ чы 
бе ла рус ка-ра сій скай гру пы 
па ін тэ гра цыі пы тан ні 
энер ге ты кі і пад атко ва га 
ма неў ру. Гэ та для нас сён ня 
са мыя важ ныя тэ мы. 
Па куль ра сій скія ка ле гі 
з та кі мі іні цы я ты ва мі не 
вы хо дзі лі, але я ду маю, што 
на пра ця гу най блі жэй ша га 
ме ся ца мы су стрэ нем ся, 
па мен шай ме ры, па тых 
на прам ках, якія з'яў ля юц ца 
на сён ня най больш вост ры мі. 
Бе ла рус кая част ка гру пы 
па ча ла ра бо ту. На шы 
га лі но выя ка ле гі ця пер 
су стра ка юц ца на роз ных 
пля цоў ках і ў Маск ве, і 
ў Мін ску, пра во дзіц ца рэ ві зія 
тых да моў ле нас цяў, якія 
бы лі да сяг ну ты ў па пя рэд нія 
га ды. Част ка пы тан няў 
аб мяр коў ва ец ца на ўзроў ні 
Еў ра зій скай эка на міч най 
ка мі сіі. Ад пра цоў ва юц ца 
ўсе маг чы мыя ўвяз кі, 
шур па тас ці, якія ў нас 
іс ну юць».
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• На мі наль ная на лі ча-

ная ся рэд няя за ра бот ная 

пла та ра бот ні каў Бе ла-

ру сі ў снеж ні 2018 го да 

скла ла Br1115,3.

• У Бе ла ру сі пры мяс-

цо вых ор га нах на па ста-

ян най асно ве бу дуць пра-

ца ваць ра бо чыя гру пы па 

на вя дзен ні па рад ку на бу-

даў ні чых пля цоў ках.

• У Мін ску з па чат ку 
зі мы на апра цоў ку да-
рог бы ло вы дат ка ва на 
31 тыс. тон пяс ча на-са-

ля ной су ме сі і ка ля 

30 тыс. тон га лі ту мар кі А.
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Імя салдатаІмя салдата

Вя лі кая Ай чын ная вай на скон чы ла ся бо лей 

чым 70 га доў та му, але шмат ча го яшчэ пра яе мы 

не ве да ем. За ста юц ца не вя до мы мі сот ні ты сяч 

ім ёнаў сал дат і ка ман дзі раў Чыр во най Ар міі, якія 

не вяр ну лі ся з фрон ту. Але іс ну юць лю дзі, якія 

па кру пін ках ад наў ля юць тра гіч ныя па дзеі тых 

ча соў. Яны, «ва ен ныя ар хе о ла гі», за ста юц ца 

на пе ра да вой, праз іх мы тры ма ем су вязь з на шы мі род ны мі, якія 

за ста лі ся на па лях біт вы. Но вы пра ект «Звяз ды» па зна ё міць з ге ро я мі, 

якія сён ня вяр та юц ца з вай ны, ад крые но выя ім ёны і пра со чыць лёс іх 

ула даль ні каў...

МЁРТ ВЫЯ 
І ЖЫ ВЫЯ

Па зы чыць наз ву ў Кан стан ці на Сі ма на ва для пер ша га ар ты ку ла 

вы ра шы ла не вы пад ко ва. Ге роі яго ра ма на паў та ры лі лёс муж ных 

аба рон цаў Ма гі лё ва. З акру жэн ня ўда ло ся вый сці ня мно гім, боль-

шасць за ста ла ся ля жаць у бе зы мен ных ма гі лах — іх вель мі шмат на 

Ма гі лёў шчы не.

Вы зва лен не воб лас ці бы ло не менш цяж кім і кры ва вым. Кож ны год 

на мес цах бы лых ба ёў пра цу юць Вах ты па мя ці, ар га ні за ва ныя сі ла мі 

аб лас но га гіс то ры ка-па тры я тыч на га по шу ка ва га атра да «Вік кру» (ад 

ла цін ска га «Vіctorіa cіventa» — «Пе ра мо га, за ва я ва ная кры вёй»). Ця-

пер гэ та адзі нае афі цый на за рэ гіст ра ва нае на тэ ры то рыі кра і ны та кое 

аб' яд нан не. У 16 ра ё нах воб лас ці дзей ні ча юць двац цаць яго атра даў 

і груп. Што год па вы ні ках по шу ка вых ра бот аб' яд нан ня вы пус ка ец ца 

ча со піс «Ма гі лёў скі по шу ка вы вес нік», дзе дру ку юц ца апош нія звест кі 

з ар хіў ных кры ніц і экс пе ды цый. Гэ та вы дан не іс нуе дзя ку ю чы пад-

трым цы га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты і па спра вах мо ла-

дзі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма. Ства раль ні кам і на тхняль ні кам атра да 

з'яў ля ец ца Мі ка лай Ба ры сен ка, не абы яка вы ча ла век, які 

ад даў по шу ка вай спра ве 25 га доў свай го жыц ця. СТАР. 4

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

ШТО СЁ ЛЕ ТА ЗМЕ НІЦ ЦА 
Ў КАП РА МОН ЦЕ

Ло джыя за мест бал ко на, элект ры ка 
ўза мен пе чы і га за вай ка лон кі

Пла на вац ца, пра во дзіц ца і фі нан са вац ца кап ра монт сё ле та 

бу дзе па-но ва му. Дзярж пра гра май «Кам форт нае жыл лё і 

спры яль нае ася род дзе» за пла на ва на ка пі таль на ад ра ман та-

ваць 3,2 млн м2 жыл ля. Гэ та пры клад на 2,9 % ад уся го жыл-

фон ду кра і ны. У да мах мож на бу дзе, на прык лад, на ладж ваць 

сіс тэ мы дыс тан цый на га зды ман ня па каз чы каў з пры бо раў 

ін ды ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду ва ды, га зу, цяп ла, а бал ко-

ны — пе ра ўтва раць у ло джыі, ка лі па пя рэд нюю кан струк цыю 

тэх ніч на не маг чы ма або ня зруч на ад ра ман та ваць.

Ра бот больш, та ры фы — ра ней шыя
Па ста но вай Саў мі на па шы ра ны пе ра лік ра бот, якія бу дуць вы-

кон вац ца за кошт мяс цо ва га бюд жэ ту і ад лі чэн няў на кап ра монт 

гра ма дзян. Акра мя ўжо іс ну ю чых, сю ды да лу чаць, на-

прык лад, маг чы масць улад ка ван ня 

рэ цыр ку ля цыі ўнут ры-

да ма вой сіс тэ мы га-

ра ча га во да за бес-

пя чэн ня, што зро-

біць гэ тую па слу гу 

больш якас най. Не 

прый дзец ца доў гі 

час злі ваць ва ду, 

па куль яна ста-

не га-

рачай. СТАР. 4

Свя тар з Ча чэр ска, на ста я цель хра-
ма Пра аб ра жэн ня Гас под ня га про та і е рэй 
Ге ор гій Шмі даў ужо дзя ся так га доў раз-
во дзіць паш то вых га лу боў. Праз сваё хо-
бі пры ву чае дзя цей — а іх у свя та ра дзе-
вяць! — да бе раж лі ва га стаў лен ня да пры-

ро ды. Коль кі іх — бе ла кры лых пту шак — 

у ад мыс ло ва па бу да ва най га лу бят ні, ай цец 
Ге ор гій дак лад на не ве дае. Яго га да ван цы 
ўпры гож ва юць сва ім па лё там вы пуск ныя 
зван кі ў га рад ской гім на зіі, дзе ву чац ца яго-
ныя сы ны і доч кі.

— З дзя цін ства лю біў зай мац ца гэ ты мі 

птуш ка мі, але сваю ма ру — мець вя лі кую 

сям'ю па ро дзіс тых га лу боў — ажыц ця віў 

толь кі ў ста лым уз рос це, — ка жа Ге ор гій 

Мі хай ла віч. — Спа дзя ю ся, што і сын Арыс-

тарх (на фо та), і ін шыя сы ны пад тры ма юць 

і пра цяг нуць маё кры ла тае за хап лен не.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

БЕ ЛА КРЫ ЛАЯ МА РАБЕ ЛА КРЫ ЛАЯ МА РА
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