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• Мін бу дар хі тэк ту ры 

бу дзе зай мац ца ўста наў-

леннем нар ма ты ву гра ніч-

на га кош ту квад рат на га 

мет ра агуль най пло шчы 

жы ло га па мяш кан ня.

• Ін тэр нат ГрДУ імя Ян кі 

Ку па лы на 1030 мес цаў увя-

дуць у строй у 2020 го дзе. 

Пра ек там пра ду гле джа на 

ства рэн не па ко яў для пра-

жы ван ня ін ва лі даў.

• Свя та «Мін ская лыж-

ня» прой дзе на тра се ў 

Вяс нян цы 9 лю та га.

КОРАТКА

ЗНАКАМІТАСЦІ 
З БЕЛАРУСКІМІ 
КАРАНЯМІ

АНКАЛОГІЯ: 
НОВЫ 
ЎЗРОВЕНЬ 
ДАПАМОГІ

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, 

мі ністр жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кі:

«За тра ты на ака зан не 
жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг сё ле та ў кра і не 
пла ну ец ца зні зіць 
на 5 % у па раў на нні 
з мі ну лым го дам. Та ры фы 
на тэх аб слу гоў ван не 
жыл фон ду, ліф таў, 
на абы хо джан не 
з цвёр ды мі ка му наль ны мі 
ад хо да мі ў па раў на нні 
з мі ну лым го дам не пад ня лі ся 
ні на ка пей ку. У гэ тым 
вы яў ля ец ца зні жэн не 
вы дат каў, за бяс пе ча нае 
ар га ні за цы я мі ка му наль най 
гас па дар кі. Ка цель ні 
ЖКГ ары ен та ва ны на 
вы ка ры стан не мяс цо вых 
ві даў па лі ва. На прык лад, 
пры спаль ван ні шчэ пак 
мож на пры мя няць 
су час ныя тэх на ло гіі 
і за бяс пе чыць зні жэн не 
кош ту цяп ла ў па раў на нні 
з вы ка ры стан нем га зу 
не менш чым на 20 %. 
Да рэ чы, мяс цо выя ві ды 
па лі ва ра дзей за ўсё 
вы ка рыс тоў ва юць ка цель ні 
ў Брэсц кай і Мін скай 
аб лас цях, у лі да рах жа 
тра ды цый на Ві цеб ская 
воб ласць».

ЦЫТАТА ДНЯ

(Не)ты по выя бе ла ру сы(Не)ты по выя бе ла ру сы

«НА ВОСТ РА ВЕ ВЯ ЛІ КА ДНЯ
СУ СТРЭ ЛА БЫ ЛО ГА МІН ЧА НІ НА...»

Пен сі я нер ка рас ка за ла, 
як у адзі ноч ку па да рож ні ча ла

па Паўд нё вай Аме ры цы
Тац ця не КАС ПЯ РО ВІЧ 

на днях споў ні ла ся 

60 га доў. Яна заў зя тая 

па да рож ні ца: па бы ва ла 

ўжо больш чым 

у 20 кра і нах, у тым лі ку 

ў та кіх эк за тыч ных 

для нас, як Пе ру, 

Чы лі, Бра зі лія. І не па 

тур пу цёў цы — ез дзі ла ў 

іх са ма стой на, ды яшчэ 

ў адзі ноч ку. Не кож ная 

бе ла рус ка ва ўзрос це за 

50 ад ва жыц ца 

на та кі крок!

Тац ця на Мі ка ла еў на вы-

клад вае на стол стос фо та аль-

бо маў са здым ка мі з ванд ро-

вак, больш па доб ных на важ-

кія та мы — кож ны таў шчы нёй 

звыш шасці сан ты мет раў. 

У гэ тых фо та аль бо мах — ма ры, 

ура жан ні, ус па мі ны, эмо цыі, і іх вель мі шмат. Зрэш ты, 

да вай це пра ўсё па па рад ку...

Пе ра ем насцьПе ра ем насць

Чым ба га тая Чым ба га тая 
«Мо та льская хат ка»«Мо та льская хат ка»

Тра ды цы ям ма лой ра дзі мы 
ў зна ка мі тай вёс цы на ву ча юць да школь ні каў

Та кіх па тры ё таў сва ёй мяс ці ны, як Свят ла на КУ ЗЮР, яшчэ трэ-

ба па шу каць. Але са ма Свят ла на Ры го раў на ўпэў не ная, што ў 

Мо та лі та кіх мно га, ка лі не боль шасць. Яна ка жа, што ў кра і не 

пра па ша ну да ма лой ра дзі мы ак тыў на за га ва ры лі год та му, а ў 

іх гэ та па чуц цё бы ло асаб лі вым заў сё ды. Не здар ма ж у вёс цы 

жы ве пры каз ка-жарт: «Якое Іва на ва? Тое, што ка ля 

Маск вы?» — «Не, тое, што ка ля Мо та ля». СТАР. 4

У му зей ным кут ку «Мо та льская хат ка». СТАР. 13

Ка ля мя жы трох кра ін.

Тра ды цыі ма лой ра дзі мыТра ды цыі ма лой ра дзі мы

У Га рад нян скім Цэнт ры ган чар ства Сто лін ска га ра ё на экс-

па ну юц ца парт рэ ты най леп шых вяс ко вых май строў. Па лес кая 

вёс ка Га рад ная за ха ва ла сваё спрад веч нае ра мяст во дзя ку ю-

чы та кім руп ліў цам, як Ры гор КА ВАЛЬ КА (на фо та). Га ле рэя 

парт рэ таў, якая не каль кі га доў та му ста ла вы ні кам мастацка-

га пле нэ ру, па чы на ец ца парт рэ там ме на ві та гэ та га май стра, 

і невы пад ко ва: Ры гор Іо сі фа віч — адзін з най ста рэй шых га рад-

нян скіх ган ча роў (сё ле та яму сем дзе сят во сем га доў) пе рад ае 

свой ба га ты во пыт вяс ко вым пад лет кам. У прык лад ін шым, май-

стар кож ны дзень за меш вае глі ну, ле піць по суд і аб паль вае яго 

ў пе чы.

— З дзе ся ці га доў я па чаў са дзіц ца за круг, каб асво іць па том-

ную пра фе сію і да па ма гаць баць кам за раб ляць гро шы, — ка жа 

дзядзь ка Ры гор. — Ця пер ін шы час, но выя тэх на ло гіі, але ду ша 

па-ра ней ша му про сіць узяць глі ну ў ру кі.

Ан толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГАН ЧАР СТВА Ў ТРЭН ДЗЕ!ГАН ЧАР СТВА Ў ТРЭН ДЗЕ!


