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• Бе ла рус кі бюд жэт 

атры маў ад «па да тку 

на Google» ў І паў год дзі

Br6,7 млн.

• За ла ты трак тар МТЗ 

BELARUS-82 прад ста ві лі 

на вы стаў цы «Тэх на прам-

2018» у Но ва сі бір ску. Ма-

дэль са ма га пра да ва на га 

ў све це бе ла рус ка га трак-

та ра ў за ла тым аб ліч чы

(у каш тоў най плён цы) за-

ка заў адзін з сі бір скіх па-

куп ні коў.

• У Рэ чы цы су пра цоў нік 

МНС Ула дзі мір Клі мо віч 

ра зам з су се дам Але гам 

Ва ра шы лі ным вы ра та ва лі 

на па жа ры два іх дзя цей і 

іх ба бу лю.

• У Бе ла веж скай пу шчы 

па цвер джа на на яў насць ме-

ды цын скай п'яў кі і вы яў ле на 

мес ца яе па ся лен ня.

КОРАТКА

САЦЫЯЛЬНАЯ 
КАНСУЛЬТАЦЫЯ 
ДЛЯ БАЦЬКОЎ 
ШКОЛЬНІКАЎ

ЯК ДАПАМАГЧЫ 
ПЕРШАКЛАСНІКУ 
АДАПТАВАЦЦА 
ДА ВУЧОБЫ? 

Анд рэй РЫ БАК, стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі 

Палаты прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу 

па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным 

комп лек се, транс пар це 

і су вя зі:

«Ра бо та над па праў ка мі 
ў за кон аб да рож ным ру ху 
бу дзе мак сі маль на ад кры тай, 
каб улі чыць усе мер ка ван ні 
і атры маць эфек тыў ны 
да ку мент. Ка мі сія дэ та лё ва 
вы ву чае вы ні кі гра мад ска га 
аб мер ка ван ня за ко на пра ек та. 
Лю дзі ўнес лі ня ма ла пра па ноў, 
якія не па срэд на га да чы нен ня 
да на ва цый МУС не ма юць, 
ад нак мо гуць быць улі ча ныя. 
Пар ла мен та рыі дэ та лё ва 
вы ву чаць су свет ны во пыт, 
па зі цыю дзярж ор га наў. 
Га лоў ная мэ та па пра вак — 
зні зіць ава рый насць 
на да ро гах, па леп шыць 
ар га ні за цыю да рож на га ру ху. 
Бяс пе ка кі роў цаў і пе ша хо даў 
па він на га ран та вац ца не 
толь кі штра фа мі, але і 
пры мя нен нем тэх срод каў, 
ар га ні за цый на-пра ва вых мер».

ЦЫТАТА ДНЯ

РУЧ НІ КІ НАД ВАДОЙРУЧ НІ КІ НАД ВАДОЙ

Хва лі ча суХва лі ча су  

СЦЕЖ КА МІ 
КАНТ РА БАН ДЫС ТАЎ
З Пя сец кім — пра Пя сец ка га

Ка жу чы на жур на лісц кім ар го, ін фар ма цый ных пад стаў для та го, каб 

вы пра віц ца ў гэ тую ванд роў ку, бы ло ад ра зу не каль кі. Па-пер шае, сё ле та 

спаў ня ец ца 80 га доў з та го ча су, як на Но бе леў скую прэ мію па лі та ра ту-

ры быў на мі на ва ны ра ман на ша га зем ля ка Сяр гея Пя сец ка га «Ка ха нак 

Вя лі кай Мядз ве дзі цы». Гэ та пра вір лі вае жыц цё па меж жа па чат ку 1920-х 

(як раз у ад па вед нас ці з Рыж скай мір най да мо вай бы ла вы-

зна ча на мя жа па між са вец кім і поль скім ба ка мі). СТАР. 13
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Жыллё маёЖыллё маё  

НОВАБУДОЎЛІ – 
РОСТ ЦЭН 
СПЫНІЎСЯ

Млявае рэха восеньскай сезоннасці 
не дасць цэнам «абваліцца», лічаць спецыялісты 

ў галіне жыллёвай нерухомасці
Больш за год доў жыў ся пе ры яд ак тыў на га по пы ту 

на но ва бу доў лі. Але ўжо з гэ тай вяс ны сі ту а цыя па ча ла 

мя няц ца ў ад ва рот ны бок — за бу доў шчы кі ста лі 

ад зна чаць, што па куп ні коў ста на ві ла ся ўсё менш. 

А ле там ры нак уво гу ле за ціх. Ці са праў ды 

ад зна ча ец ца спад ці ка вас ці да но ва бу доў ляў? 

Ка лі так, то ча му?

— Каб пра віль на ад ка заць на гэ тае пы тан не, не аб ход на 

рас тлу ма чыць на ступ нае. Апош ні год ак тыў насць па куп ні коў 

грун та ва ла ся на па тан не лых крэ ды тах, якія для мно гіх ад кры лі 

ра ней не да ступ ныя фі нан са выя маг чы мас ці. І шмат хто вы ра-

шыў гэ тым ска рыс тац ца. З-за гэ та га на ват се зон насць сыш ла 

на ні што — ква тэ ры куп ля лі ся і ў пе ры яд лет ніх ад па чын каў, і 

ад ра зу пас ля Но ва га го да. Ін ша га эка на міч на га аб грун та ван ня 

па ве лі чэн ня по пы ту ня ма, па коль кі да хо ды лю дзей фак тыч на 

пра цяг ва юць за ста вац ца на ра ней шым уз роў ні, — ад зна чае 

кі раў нік ад дзе ла «На ва буд цэнтр» агенц тва не-

ру хо мас ці «Твая ста лі ца» На тал ля ЖА ЛА ВА. СТАР. 4

У Вет каў скім ра ё не шмат кры ніц, якія 

жы вяць рэ кі Бес ядзь і Сож. Мно гія з іх ста-

год дзя мі з'яў ля юц ца мес ца мі па лом ніц тва, 

у пра ва слаў ныя свя ты іх асвя ча юць, ка ля іх 

да юць за рок. Як хра мы з'яў ля юц ца пом ні-

ка мі дой лід ства, так і кры ні цы з'яў ля юц ца 

пом ні ка мі пры ро ды і ча ла ве чай ду хоў нас ці.

Ка ля вёс кі Не глюб ка, ка лі ехаць да вёс кі 

Сла ба да, зна хо дзіц ца ста ра жыт ная кры-

ні ца, якая ў за суш лі вы час ра туе на сель-

ніц тва. Вось і сё ле та, ка лі бы ла пра цяг лая 

без даждж лі вая па ра, вяс коў цы пры хо дзі лі 

на гэ тую кры ні цу, чыс ці лі, ве ша лі аб роч ныя 

руч ні кі.

На гэ тым здым ку — сла ву тыя май стры 

не глюб ска га ткац тва Люд мі ла КА ВА ЛЁ ВА 

і Тац ця на СУ ГЛОБ, якія не стам ля юц ца пра-

цяг ваць ста ра жыт нае ра мяст во, ву чыць 

май стэр ству ўні каль на га ткац тва вяс ко вых 

дзяў чы нак, па каз ваць свае тво ры на фес-

ты ва лях. Жан чы ны са тка лі дзя сят кі руч-

ні ко вых шэ дэў раў і ад ра дзі лі не паў тор ны 

не глюб скі свя точ ны жа но чы строй.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аўтара.

Вы то кі Вы то кі   
ма лой ма лой 
ра дзі мыра дзі мы

Ад на з да рог на ўскра і не Ра ка ва, 
па якой у свой час прай шло шмат па ка лен няў 

ста ра жыт на га мяс тэч ка.


