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На рыш кiн за явiў, што ў Ра сii 
ня ма стап ра цэнт на га па цвяр джэн ня 
лiк вi да цыi вер ха во да IД

Ды рэк тар Служ бы знеш няй раз вед кi Ра сii за явiў аб 

ад сут нас цi до ка заў знi шчэн ня лi да ра так зва най «Iс лам-

скай дзяр жа вы» Абу Бак ра аль-Баг да дзi. «Ге не тыч на га 

ма тэ ры я лу, якi да зво лiў бы са стап ра цэнт най упэў не нас-

цю ка заць пра гэ та, ня ма», — ска заў ён.

27 каст рыч нi ка прэ зi дэнт ЗША До нальд Трамп за явiў 

аб лiк вi да цыi аль-Баг да дзi ў хо дзе спец апе ра цыi ў сi рый-

скай пра вiн цыi Iд лiб. Аме ры кан скi лi дар па дзя ка ваў за 

са дзей нi чан не ў пра вя дзен нi апе ра цыi Ра сii, Iра ку, Сi рыi 

i Тур цыi.

У Мi на ба ро ны РФ за явi лi, што не ва ло да юць дак лад-

най iн фар ма цы яй аб знi шчэн нi аль-Баг да дзi. Су свет ная 

су поль насць на зва ла лiк вi да цыю за ва да та ра IД важ ным, 

але не вы ра шаль ным кро кам, за клi каў шы пра цяг нуць 

ба раць бу з тэ ра рыз мам.

Трамп змя нiў мес ца жы хар ства 
з-за... па дат каў

Прэ зi дэнт ЗША До-

нальд Трамп па цвер дзiў, 

што па мя няў па ста ян нае 

мес ца жы хар ства з Нью-

Ёр ка на го рад Палм-Бiч 

(штат Фла ры да). Ад па-

вед нае па ве дам лен не 

ён раз мяс цiў на сва ёй ста рон цы ў Twitter.

«Я i мая сям'я зро бiм Палм-Бiч (штат Фла ры да) на-

шым па ста ян ным мес цам жы хар ства. Я люб лю Нью-Ёрк 

i жы ха роў Нью-Ёр ка, але, на жаль, ня гле дзя чы на тое, 

што я кож ны год пла чу мiль ё ны до ла раў па дат каў го ра-

ду, шта ту i мяс цо вым ула дам, да мя не вель мi дрэн на 

ад но сi лi ся па лi тыч ныя лi да ры як у го ра дзе, так i ў шта-

це. Ма ла да ка го так дрэн на ад но сi лi ся. Я вель мi не ха-

цеў бы пры маць па доб нае ра шэн не, але ў кан чат ко вым 

вы нi ку так бу дзе лепш для ўсiх. У якас цi прэ зi дэн та я 

заў сё ды бу ду га то вы да па маг чы Нью-Ёр ку i вы дат ным 

лю дзям Нью-Ёр ка, ён заў сё ды бу дзе зай маць у ма iм 

сэр цы асаб лi вае мес ца», — на пi саў кi раў нiк аме ры кан-

скай ад мi нiст ра цыi.

У той жа час га зе та The New York Times са спа сыл-

кай на да ку мен ты су да акру гi Палм-Бiч па ве да мi ла, што 

Трамп па мя няў па ста ян нае мес ца жы хар ства ў су вя зi з 

пад атко вы мi пы тан ня мi.

Трамп у ве рас нi апа вяс цiў суд пра тое, што яго па ста-

ян ным мес цам жы хар ства вар та лi чыць ма ён так Мар-

а-Ла га ў Фла ры дзе. Ра ней шым мес цам па ста ян на га 

пра жы ван ня кi раў нi ка дзяр жа вы быў хма ра чос Trump 

Tower на Пя тай аве ню Нью-Ёр ка. У Trump Tower зна хо-

дзiц ца штаб-ква тэ ра гру пы кам па нiй Trump Organization, 

а так са ма раз мя шчаў ся пе рад вы бар чы штаб па лi ты ка ў 

2016 го дзе.

Прэ зi дэнт ЗША ўка заў у якас цi iн шых мес цаў пра жы-

ван ня ад ра сы Бе ла га до ма ў Ва шынг то не i пры ват на га 

гольф-клу ба ў Бед мiнс тэ ры (штат Нью-Джэр сi), дзе ён 

ад па чы вае не каль кi тыд няў ле там.

Дзярж дэ парт амент сцвяр джае аб да тыч нас цi 
Ра сii да рас паль ван ня су пя рэч нас цяў у Чы лi

Злу ча ныя Шта ты ба чаць пры кме ты та го, што ў гра-

мад скую дыс ку сiю ў Чы лi ўмеш ва юц ца «ра сiй скiя iн тэр-

нэт-тро лi», якiя iмк нуц ца пе ра шко дзiць кан струк тыў на му 

дыя ло гу. З та кiм сцвяр джэн нем вы сту пiў на бры фiн гу 

для жур на лiс таў прад стаў нiк Дзярж дэ парт амен та вы со-

ка га ран гу, вы каз ван нi яко га рас паў сю дзi ла прэс-служ ба 

ве дам ства.

«Што да ты чыц ца Ра сii, то мы ба чым вы раз ныя пры кме-

ты та го, як лю дзi вы ка рыс тоў ва юць у сва iх мэ тах гэ тыя 

дэ ба ты i ска жа юць iх з да па мо гай зло ўжы ван ня тро лiн гам 

у са цы яль ных ме дыя, iмк ну чы ся па гор шыць рас кол, рас-

па лiць кан флiкт i вы сту пiць у якас цi пе ра шко ды пад час 

ад каз ных дэ ма кра тыч ных дэ ба таў, за мест та го каб да зво-

лiць гра ма дзя нам Чы лi вес цi свае ўлас ныя аб мер ка ван нi 

з на го ды кур су, якi па вiн на пры няць iх кра i на. У гэ тым 

праб ле ма», — за явiў ён.

Прад стаў нiк аме ры кан ска га знеш не па лi тыч на га ве-

дам ства не стаў ад каз ваць на пы тан не, цi лi чыць Дзярж-

дэ парт амент гэ тых лю дзей звя за ны мi не па срэд на з ра-

сiй скi мi ўла да мi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА З рэ дак цый най пош ты

«Род ны край»: 
ад рыў ны бе ла рус кі ка лян дар 

на 2020 год
У вы да вец тве «Бе ла русь» па ба чыў свет ад рыў ны 

ка лян дар на 2020 год. І не ма гу не па дзя ліц ца гэ тай 

ра дас цю з чы та ча мі.

На фо не дзя сят каў (а мо і сот няў) ад рыў ных ка лен да-

роў, якія вы да юц ца на рус кай мо ве і рас паў сюдж ва юц ца 

ў бе ла рус кім кні га ганд лі, «Род ны край» ча сам губ ля ец ца. 

І ўсё ж і сё ле та, як і ра ней, па ба чыў свет гэ ты «ста ры зна ё-

мы» мно гіх бе ла ру саў. Ён яшчэ як бы і про сіц ца ў ква тэ ры, 

да мы, ад па вед на на сце ны тых ква тэр і да моў, дзе што дня 

гу чыць род ная бе ла рус кая мо ва. Спа дзя ём ся, што ты раж у 

4500 асоб ні каў не бу дзе за леж вац ца ў кні гар нях ці кі ёс ках 

і па віль ё нах «Бел са юз дру ка».

На строй, тэ ма ты ку вы зна чае ўжо ўступ нае сло ва 

«Да чы та ча»: «Пры ві тан не, ша ноў ны чы тач!

Вы тры ма е це ў сва іх ру ках ад рыў ны ка лян дар «Род ны 

край» на 2020 год. Гэ ты год — трэ ці па лі ку, які ў Бе ла ру-

сі пра хо дзіць пад зна кам Го да ма лой ра дзі мы. У су вя зі з 

гэ тым мы змяс ці лі ў на ша вы дан не шмат ці ка вай ін фар-

ма цыі пра вя лі кія і ма лыя бе ла рус кія га ра ды, вёс кі, рэ кі, 

азё ры і ін шыя пры род ныя аб' ек ты, а так са ма пра сла ву тых 

лю дзей Бе ла ру сі.

Гар та ю чы ста рон кі ка лен да ра, Вы зной дзе це ма тэ ры-

я лы, ка рыс ныя для пры мя нен ня ў паў ся дзён ным жыц ці: 

рэ цэп ты, жыц цё выя і по бы та выя па ра ды, а так са ма цу-

доў ныя вер шы кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры, раз мер-

ка ва ныя ў ад па вед нас ці з по ра мі го да. Спа дзя ём ся, што 

Вас за ці ка віць ін фар ма цыя пра зна кі за дыя ка.

Ад усёй ду шы жа да ем, каб наш ка лян дар на тхняў Вас 

кож ны дзень но ва га 2020 го да і да па ма гаў у жыц ці!»

Ніз кі па клон укла даль ні кам ад рыў но га ка лен да ра на 

2020 год Але сі Кор шак і Над зеі Міль ке віч. А вы да вец тву 

«Бе ла русь» — па жа дан не, каб у на ступ ным, 2020 го дзе, 

ад рыў ны ка лян дар «Род ны край» на 2021 год быў вы-

да дзе ны на кла дам як мі ні мум 10 000 асоб ні каў. Бу дзем 

спа дзя вац ца на гэ та!

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

Ство ра ная на пя рэ дад нi Вя лi кай Ай-

чын най вай ны га зе та не спы нi ла 

сваю дзей насць i ў га ды ва ен на га 

лi ха лец ця. Ця пер ты раж га лоў на га 

аб лас но га вы дан ня ра зам з рэ клам-

ным да дат кам да ся гае 70 ты сяч па-

асоб нi каў у ме сяц. «Гро дзен ская 

праў да» ў лi ку пер шых СМI Бе ла-

русi па ча ла вы хо дзiць у элект рон-

ным вы гля дзе. Но вым кi рун кам ра-

бо ты ста ла вы да вец кая дзей насць. 

У ба га та iлюст ра ва ных вы дан нях 

са бра ны ма тэ ры я лы не каль кiх то-

па вых пра ек таў, якiя вы хо дзi лi ў 

га зе це на пра ця гу 1,5-2 га доў.

Як ад зна чы ла га лоў ны рэ дак-

тар Лi лiя НА ВIЦ КАЯ, боль шасць 

кнiг — гэ та вы нiк доў га тэр мi но вых 

пра ек таў, над якi мi пра цуе амаль 

увесь ка лек тыў рэ дак цыi. На прык-

лад, у вы дан нi «Гро дзен шчы на гас-

цiн ная» са бра ны ма тэ ры я лы, якiя 

пуб лi ка ва лi ся ў га зе це пад руб ры-

кай «Ту рызм без ча ма да на». Гэ та 

пра ект, пад час яко га жур на лiс ты 

па бы ва лi ва ўсiх ра ё нах воб лас цi, 

рас ка за лi пра ту рыс тыч ны па тэн цы-

ял боль шас цi на се ле ных пунк таў, iх 

брэн да выя ме ра пры ем ствы.

Пас ля вод ных ванд ро вак з'я вi ла ся 

цi ка вая кнi га «Па Нё ма не, Вi лii, Шча-

ры...» Ця пер у га зе це рас па ча ты но вы 

ту рыс тыч на-па зна валь ны пра ект аб за-

па вед ных тэ ры то ры ях, якi так са ма бу-

дзе аформ ле ны ў асоб нае ма ляў нi чае 

вы дан не.

У лi ку вы дан няў — збор нiк аб лаў-

рэ а тах прэ мii iмя Аляк санд ра Дуб ко, 

прэ стыж най аб лас ной прэ мii дзея чам 

куль ту ры i мас тац тва. У лi ку лаў рэ а таў 

ёсць i жур на лiс ты га зе ты. Як па ве да-

мi ла га лоў ны рэ дак тар вы дан ня, ця пер 

iдзе ра бо та над пра ек там «Iмя ге роя» 

ў го нар лю дзей, чые iм ёны ўве ка ве ча-

ны ў на звах ву лiц i пло шчаў Гро дзен-

шчы ны. Пра ект пры све ча ны юбi лею 

Пе ра мо гi i 75-год дзю Гро дзен скай воб-

лас цi.

Да рэ чы, ва ен нае мi ну лае паў плы-

ва ла i на са му га зе ту. Не каль кi га доў 

яна вы хо дзi ла ў пар ты зан скiм атра дзе, 

а пер шы пас ля ва ен ны твор чы ка лек тыў 

скла даў ся поў нас цю з бы лых фран та вi-

коў, у iх лi ку бы лi Ва сiль Бы каў i Аляк сей 

Кар пюк. Не ка то рыя аса бiс тыя рэ чы пiсь-

мен нi каў зна хо дзяц ца ў му зеi га зе ты.

На вiт ры нах му зея раз ме шча ны i 

шмат лi кiя ўзна га ро ды. «Гро дзен ская 

праў да» — лаў рэ ат шас цi на цы я наль ных 

кон кур саў дру ка ва ных СМI «За ла тая лi-

та ра». Не каль кi ста ту э так уру ча на як раз 

за пра ек ты, якiя знай шлi ўва саб лен не 

ў асоб ных вы дан нях. Га зе та ра бi ла ся i 

лаў рэ а там ту рыс тыч на га кон кур су «Па-

знай Бе ла русь» i мно гiх iн шых.

У рэ дак цыi ўдзя ля юць ува гу раз вiц цю 

элект рон най вер сii га зе ты. Сайт па ста-

ян на аб наў ля ец ца. Сю ды трап ляе ўся 

апе ра тыў ная iн фар ма цыя не толь кi рэ-

гi ё на, але i кра i ны. Гэ та му спры яе ства-

рэн не клас та ра, у якi аб' яд на ны «Гро-

дзен ская праў да», ГрДУ i ўсе ра ён ныя 

га зе ты воб лас цi.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ.
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НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ 
ПРА ЕК ТАЎ

«Гро дзен ская праў да» ад зна чае 80-га до вы юбi лей
Мак сi маль на га эфек ту пры мi нi маль ных 

за тра тах хо чуць да ся гаць ка му наль нi кi 

пад час кап ра мон ту. З 2020 го да па ўсёй 

Бе ла ру сi пла ну ец ца што год ра ман та ваць 

ужо па тры i больш пра цэн ты жыл ля. 

У ста лi цы, на прык лад, гэ та бу дзе 247 да-

моў агуль най пло шчай больш за мiль ён 

квадратных метраў.

Па ды хо ды да кап ра мон ту ў ста лi цы сё ле та 

кар ды наль на змя нi лi ся. Перш за ўсё гэ та да ты-

чыц ца пра вя дзен ня ра мон ту жыл ля з до ле вым 

удзе лам гра ма дзян у фi нан са ван нi ра бот. У Мiн-

ску да та ко га га то вы ча ты ры ста лiч ныя да мы. Пры 

вы ка нан нi стан дарт на га комп лек су ме ра пры ем-

стваў на до ме (без улi ку ма дэр нi за цыi сiс тэ мы 

ацяп лен ня) ад кож най ква тэ ры му сяць на працягу 

дзе ся цi га доў за пла цiць пры клад на 1200 до ла раў, 

каб па крыць сваю до лю ўдзе лу ў ма дэр нi за цыi. 

Гэ та пры блiз на 17—23 руб лi што ме сяц.

Яшчэ ад на зме на за кра ну ла раз мер ка ван-

не за пла на ва най лiч бы кап ра мон ту (2,8 % ад 

агуль най коль кас цi да моў, што ма юць у гэ тым 

па трэ бу). Ра ней яна бы ла ад ноль ка вая для ўсiх 

дзе вя цi ра ё наў Мiн ска. Ця пер жа пла на выя лiч-

ба выя па каз чы кi бу дуць па дзе ле ны па ра ё нах 

з улi кам га доў за бу до вы жыл фон ду.

— Ка лi па раў ноў ваць жыл лё ў Пар ты зан скiм 

ра ё не, дзе пе ра важ вае ста ры фонд 40—50-х 

га доў за бу доў лi, i Фрун зен скi, якi ад нос на ма-

ла ды, то пры ад ноль ка вых лiч бах кап ра мон ту 

ў iх га доў праз дзе сяць мы б вый шлi ў Фрун-

зен скiм ра ё не на ра монт да моў, збу да ва ных 

у 80—90-х, а ў Пар ты зан скiм — за храс лi б на 

50-х. Каб та ко га не ад бы ло ся, пло шча ра ман-

та ва на га жыл ля бу дзе вы зна чац ца ад па вед на 

з ча сам яго ства рэн ня. У Пар ты зан скiм бу дзе 

ра ман та вац ца больш, чым у Фрун зен скiм, — 

рас ка заў Ула дзi мiр ЛЕ БЕДЗЬ, га лоў ны iн-

жы нер Мiн скай жыл лё вай гас па дар кi.

Для кож на га ра ё на Мiн ска рас пра цоў ва ец ца 

перс пек тыў ная пра гра ма на 2021—2025 га ды, 

дзе асаб лi вая ўва га бу дзе ўдзе ле на комп лекс-

нас цi па ды хо ду да кап ра мон ту — яго пра вя-

дзен ню па квар та лах.

— Гэ тая ра бо та па ча ла ся ўжо сё ле та, — 

пад крэс лiў спе цы я лiст. — Ка лi мы ўва хо дзiм 

з кап ра мон там у квар тал, мы ад ра зу ро бiм 

гэ та на пя цi-шас цi да мах. I ўжо на гэ тай ста дыi 

пра вя дзен ня кап ра мон ту пра ек ту юц ца за кошт 

бюд жэ ту Мiн ска i рас пра цоў ва юц ца пла ны ка-

пi таль на га ра мон ту i два роў. Як толь кi з да моў 

сы хо дзяць бу даў нi кi, пры хо дзяць ра монт нi кi 

па два ры.

Тыя не каль кi да моў ра ман ту юц ца ў ме жах 

ад на го пра ек та, над якiм пра цуе адзiн пра ек цi-

роў шчык. Гэ та ро бiц ца дзе ля адзi на га па ды хо-

ду да кап ра мон ту. Пас ля ўзгад нен ня пра ект на-

каш та рыс най да ку мен та цыi пра ект бу дзе вы-

стаў ляц ца на тар гi, каб абраць ад ну пад рад ную 

ар га нi за цыю для вы ка нан ня ра монт ных ра бот. 

Та кiм ген пад рад чы кам (буй ным ар га нi за цы ям, 

якiя па ка за лi ся бе з най леп ша га бо ку на бу-

даў нi чым рын ку) бу дуць ство ра ны асаб лi выя 

ўмо вы. Та кiм чы нам мяр ку юць вы клю чыць маг-

чы масць удзе лу ў кон кур се дроб ных ар га нi за-

цый, якiя сён ня ёсць, а заўт ра ня ма.

Iры на СI ДА РОК.

— У Мiн скай воб лас цi за дзе вяць ме ся-

цаў гэтага го да пас ля кап ра мон ту ўве дзе на 

ў экс плу а та цыю 219,4 ты ся чы квадратных 

метраў пры пла не 214,7 ты ся чы. Пра ве дзе на 

iн вен та ры за цыя жыл лё ва га фонду. Па кож-

ным до ме па вы нi ках мi ну ла га ацяп ляль на га 

се зо на вы зна ча ны лiч бы цеп ла спа жы ван-

ня, уста ноў ле ны клас энер га эфек тыў нас-

цi, — рас ка заў Па вел ШЭЙ ПАК, на мес нiк 

ге не раль на га ды рэк та ра па жыл лё вай гас-

па дар цы ЖКГ Мiн скай воб лас цi.

Ка му наль ныя ста сун кi

КАП РА МОНТ ПА КВАР ТА ЛАХ
Жыл лё ў ста лiч ных ра ё нах бу дуць ма дэр нi за ваць 

згод на з яго ўзрос там


