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Дом па бу да ва лі менш чым за 

год, агуль ная пло шча ўве дзе-

на га ў экс плу а та цыю жыл ля — 

амаль тры ты ся чы квад рат ных 

мет раў. Каш та рыс бу даў ніц тва 

склаў ка ля 2,9 міль ё на руб лёў. 

За каз чы кам і ген пад рад чы кам 

аб' ек та вы сту пі ла ААТ «Са лі-

гор скі ДБК».

Усе ква тэ ры ў до ме раз мер-

ка ва лі па між ты мі, хто меў па-

трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых 

умоў. Да рэ чы, квад рат ны метр 

ім абы шоў ся ў 920 руб лёў. Што 

важ на: у кро ка вай да ступ нас ці 

ад до ма зна хо дзяц ца па лі клі ні ка, 

шко ла-сад, пра дук то вая крама.

З па ляп шэн нем жыл лё вых 

умоў на ва сё лаў па він ша ваў 

пер шы на мес нік стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма Ігар МА-

КАР: «Сён няш няе ме ра пры-

ем ства — свя та не толь кі для 

Ста рых Да рог, але для воб-

лас ці ў цэ лым. Уру чэн не клю-

чоў шмат дзет ным — пра ява 

кло па ту дзяр жа вы пра сва іх 

гра ма дзян. А імк нен не па бу-

да ваць для іх но вы дом, у сваю 

чар гу, дае штур шок для раз-

віц ця бу даў ніц тва і эка но мі кі 

на шай кра і ны».

Стар шы ня Ста ра да рож-

ска га рай вы кан ка ма Мі ка-

лай КАР ПО ВІЧ па ве да міў, 

што ў Ста рых Да ро гах з 

2015 да 2017 го да бы ло па-

бу да ва на тры да мы. І яшчэ 

столь кі ж шмат па вяр хо вак 

(на 60, 50 і 30 ква тэр) уве-

дзе на ў экс плу а та цыю сё ле-

та. Ужо за кла дзе на бу даў ніц-

тва яшчэ ад на го но ва га до ма, 

які ад чы ніць свае дзве ры жы-

ха рам у 2019 го дзе. «Шмат-

дзет ных сем' яў, якія ма юць 

па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-

лё вых умоў, у нас ця пер ка ля 

100. Раз ліч ва ем, што за год 

прак тыч на ўсіх за бяс пе чым 

жыл лём. Мяр кую, гэ та пры-

цяг не да нас мо ладзь. У тым 

лі ку, дзя ку ю чы бу даў ніц тву 

жыл ля, раз віц цё ра ё на пра-

цяг ва ец ца», — ад зна чыў кі-

раў нік ра ён най ула ды.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, 

фота аўтара.

Сям'я ШАШ КО.

Ад нос на цёп ла і амаль без даж джоў
Да ся рэ дзі ны тыд ня тэм пе ра тур ны фон бу дзе да хо дзіць да плюс 15 гра ду саў

Ура чыс тае ме ра пры ем ства пры мер-

ка ва на да Дня Каст рыч ніц кай рэ ва-

лю цыі. Доб рая тра ды цыя — на пя рэ-

дад ні гэ та га свя та ад кры ваць са цы-

яль на зна ка выя аб' ек ты і вы твор чыя 

прад пры ем ствы.

— Ча ра да гэ тых па да рун каў на ро ду, 

як ска заў наш Прэ зі дэнт, ужо па ча ла ся. 

Знач ная коль касць но вых аб' ек таў сён ня 

ў на шай кра і не ўво дзіц ца ў экс плу а та цыю, 

ад кры ва юц ца рэ кан стру я ва ныя аб'ек-

ты, — па ве да мі ла кі раў нік Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА. — 

Ма ла дзёж ны тэ атр рас чы ніў свае дзве ры, 

пра вёў шы маш таб ную рэ кан струк цыю 

гэ та га бу дын ка. Тут ство ра ны вы дат ныя 

ўмо вы, каб на ша мо ладзь маг ла гля дзець 

доб рыя спек так лі, пра во дзіць рэ пе ты цыі. 

Я ду маю, што тут вель мі ўтуль на, пры го-

жа. Тэ атр па пра ве бу дзе год ным упры га-

жэн нем го ра да і па да рун кам для жы ха роў 

і гас цей Мін ска.

Но вая сцэ на — дру гая пля цоў ка Ма-

ла дзёж на га тэ ат ра ў ста лі цы. Але як 

ад зна чыў мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі 

Юрый БОН ДАР, «у спра ве тэ ат раль на-

га мас тац тва шмат пля цо вак не бы вае». 

Па-пер шае, ма лая сцэ на бу дзе пры зна-

ча на для экс пе ры мен таль ных па ста но-

вак. Па-дру гое, у хут кім ча се пач нец ца 

рэ кан струк цыя кі на тэ ат ра «Маск ва» і ў 

аб ноў ле ным бу дын ку раз мес ціц ца тру па 

тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра На цы я наль най 

кі на сту дыі «Бе ла русь фільм».

— Фар мі ра ван не твор ча га ася род дзя 

для рэа лі за цыі са мых сме лых, ам бі цый ных 

пла наў твор чай мо ла дзі — так са ма з'яў ля-

ец ца на шай за да чай. Рады, што кі раў ніц-

тва го ра да так уваж лі ва ста віц ца да гэ тых 

пы тан няў, — ска заў Юрый Бон дар.

Пра зме ны пас ля рэ кан струк цыі па-

ве да міў ге не раль ны ды рэк тар Бе ла-

рус ка га дзяр жаў на га ма ла дзёж на га 

тэ ат ра Вік тар СТА РА ВОЙ ТАЎ. Па яго 

сло вах, тру па па кі ну ла бу ды нак у 2009 го-

дзе, і з та го ча су змя ні лі мес ца сцэ на і 

фае. Ад крыц цё ўста но вы на дасць но вае 

ды хан не, на тхнен не для твор чай пра цы 

тру пе і ста не стар та вай пля цоў кай для 

не звы чай ных па ста но вак ма ла дых ак цё-

раў і рэ жы сё раў.

Ужо ў па чат ку снеж ня на вед валь ні каў 

ча кае пер шы спек такль у аб ноў ле ным бу-

дын ку. Па прось бах гле да чоў, гэ та бу дзе 

ка ме дыя «Пі жа ма на шас ця рых (Згу ля ем 

у друж ную сям'ю)», бо се зон на но вай сцэ-

не трэ ба ад кры ваць з ра дас цю.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Па да ру нак го ра ду і Мель па ме не
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ма ла дзёж ны тэ атр атры маў аб ноў ле ную ма лую сцэ ну

ЧАС ЭКС КЛЮ ЗІЎ НА ГА 
КІ НО

Што ад бы ва ла ся 
ў пер шай част цы 

Мінск ага між на род на га 
кі на фес ты ва лю

Ідзе пя ты дзень кі на фес ты ва лю «Ліс та пад», 

і за гэ ты час на вед валь ні кі цы ры мо ніі ад-

крыц ця па ба чы лі слё зы Свят ла ны Не ма ляе-

 вай, ка лі яна атры ма ла прыз «Кі но без ме-

жаў», гле да чы па ча лі і пра цяг ну лі гля дзець 

кон курс ныя філь мы і па за кон курс, а ўчо ра 

ве ча рам бы лі пад ве дзе ны пер шыя вы ні кі — 

Кон кур су на цы я наль ных кі на школ.

Пунк цір на тра гіч ны, чор на-бе лы, ма гіч ны 

фільм з цу доў ным са ўндтрэ кам «Ха лод ная вай-

на» Паў ла Паў лі коў скі «зра біў» 2 ліс та па да для 

кі на ама та раў. Кі но бы ло па ка за на на кі на фес ты-

ва лі ўжо тры ра зы і вель мі доб ра ўпі са ла ся ў ро лю 

філь ма ад крыц ця і ў кан цэп цыю «Ліс та па да». 

Гэ тым ра зам фес ты валь, што да сле дуе пост ка-

му ніс тыч ную пра сто ру, ад крыў ся гіс то ры яй ка-

хан ня, што цяр пе ла ад па лі тыч на га, ідэа ла гіч на га 

і гіс та рыч на га фо ну ў Вар ша ве, Па ры жы, Юга-

сла віі, зноў у Вар ша ве і, на рэш це, у за кі ну тым 

праз ка му ніс тыч ныя ўста ноў кі кас цё ле не дзе ў 

поль скай глы бін цы.

Фільм быў па ка за ны пас ля цы ры мо ніі ад крыц-

ця «Ліс та па да», на якой Рус там Саг ду ла еў атры-

маў спе цы яль ны прыз Прэ зі дэн та «За за ха ван не 

і раз віц цё тра ды цый ду хоў нас ці ў кі на мас тац тве», 

а Свят ла на Не ма ля е ва — спе цы яль ны прыз Вы-

ка наў ча га ка мі тэ та СНД «Кі но без ме жаў», што 

вы клі ка ла яе рас чу ле насць і слё зы.

Як і ў мі ну лым го дзе, ка лі да кі на фес ты ва-

лю ўпер шы ню да лу чыў ся кі на тэ атр «Falcon Club 

Бу цік Кі но», жу ры і прэ са гля дзяць кон курс ныя 

кар ці ны на Пе ра мож цаў, 20, а су стрэ чы з кі не-

ма та гра фіс та мі пра хо дзяць на пля цоў ках «Цэнт-

раль на га», «Мі ра», «Пі я не ра».

Усё той жа бес пра свет быў па ка за ны ў філь ме 

«Лас ка вая абы яка васць све ту» рэ жы сё ра з Ка-

зах ста на Адзіль ха на Ер жа на ва, які ўжо двой чы 

ўдзель ні чаў у «Ліс та па дзе» — з ра бо та мі «Гас-

па да ры» і «Чу ма ў ауле Ка ра тас». Фільм удзель-

ні чае ў Асноў ным кон кур се іг ра во га кі но. Вель мі 

хіт рай па да ла ся кар ці на з «Ма ла до сці на мар шы» 

ін дый ска га рэ жы сё ра Эрэ Го ды «Ганд ляр бран за-

ле та мі» — пра ся мей ную па ру ў ін дый скай вёс цы 

і не ка му ні ка цыю па між му жам і жон кай, за чым 

ха ва юц ца вель мі ці ка выя сак рэ ты.

Да рэ чы, з філь мам «Ганд ляр бран за ле та-

мі» звя за на гіс то рыя з ха рас мэн там. Рэ жы сё ра 

філь ма ў Ін дыі ана нім на аб ві на ва ці лі ў сек су аль-

ных да ма ган нях, з-за ча го прад зю сар кар ці ны 

па пра сіў «Ліс та пад» вы клю чыць «Ганд ля ра» з 

пра гра мы. Але ды рэк цыя ад мо ві ла ся пры маць 

ра ды каль ныя ме ры без су да і след ства. Ці ка ва, 

чым за вяр шыц ца гіс то рыя ў Ін дыі, але лепш не 

ўпус ціць маг чы масць уба чыць фільм на вя лі кім 

эк ра не.

У кі на тэ ат ры «Бе ла русь» сён ня па чы на юц ца 

па ка зы На цы я наль на га кон кур су так са ма з маг-

чы мас цю за даць пы тан ні аў та рам. А ў «Пі я не ры» 

бу дуць аб' яў ле ны вы ні кі кон кур су філь маў для 

дзі ця чай і юнац кай аў ды то рый «Ліс та па дзік», ад-

крыц цё яко га ад бы ло ся 3 ліс та па да з удзе лам 

прад зю са ра Чын-ю Яо і рэ жы сё раў Мо о ні кі Сій-

метс і Ал дзі я ра Бай ра кі ма ва, філь мы якіх бы лі 

ўклю ча ны ў кон курс.

Учо ра ве ча рам бы лі аб ве шча ны пер шыя вы-

ні кі: Кон курс на цы я наль ных кі на школ на зваў пе-

ра мож цаў, іх мож на знай сці на сай це кі на фес ты-

ва лю lіstapad.com.

Вы ні кі ўся го фо ру му бу дуць пад ве дзе ны 9 ліс-

та па да, пас ля ча го — пас ля свя та кі но — мож на 

бу дзе аб мер ка ваць на дзён ныя праб ле мы, звя за-

ныя з фес ты ва лем. За сна валь ні ка мі «Ліс та па да» 

вы сту па юць Мі ніс тэр ства куль ту ры і Мін гар вы-

кан кам, сваю леп ту ў ар га ні за цыю ўнёс ге не-

раль ны парт нёр — бан каў ская пла цеж ная карт ка 

«Шчод рая» MasterCard.

Па-ра ней ша му кі на фес ты валь дае маг чы-

масць уба чыць філь мы, якія на ўрад ці да вя дзец ца 

ўба чыць на вя лі кім эк ра не ў бу ду чы ні, а маг чы ма, 

не ўдасца знай сці на ват на ма лень кім.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кадр з філь ма «Ганд ляр бран за ле та мі».

ПерадсвяточнаеПерадсвяточнае

На гэ тым тыд ні пе ра важ ны ўплыў на 

на двор'е ў кра і не бу дзе аказ ваць ан-

ты цык лон, які раз мяс ціў ся над цэнт-

раль ны мі аб лас ця мі еў ра пей скай 

Ра сіі. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

ча ка ец ца цёп лае на двор'е для гэ тай 

па ры го да, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме-

тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва-

коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень умо вы на двор'я бу дзе 

вы зна чаць ан ты цык лон з цэнт рам над 

Ар лоў скай воб лас цю Ра сіі. Апад каў не 

ча ка ец ца. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах кра і ны магчымы ту ман. Мак сі-

маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе ад 

плюс 7 гра ду саў па ўсхо дзе да 15 цяп ла 

ў паўднё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны. І ў се-

ра ду бу дзе пе ра важ на без апад каў. Уна чы 

і ра ні цай у асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка-

ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 2 гра ду саў па ўсхо дзе 

да плюс 8 гра ду саў па за ха дзе кра і ны. 

Удзень бу дзе ў асноў ным ад плюс 6 да 

плюс 12 гра ду саў, толь кі ў паўд нё ва-за-

ход ніх ра ё нах — 13—15 цяп ла.

Не бу дзе даж джоў у нас і ў чац вер. 

Уна чы і ра ні цай мес ца мі ча ка ец ца ту ман. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 3 гра ду саў ва ўсход ніх ра ё нах да 

плюс 6 гра ду саў па за ха дзе кра і ны. Ста-

не кры ху свя жэ на ват удзень. Сон ца 

пра грэе па вет ра да 5—10 цяп ла, у паўд-

нё ва-за ход ніх ра ё нах бу дзе да плюс 

11—14 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын-

ных сі ноп ты каў, у пят ні цу без іс тот ных 

апад каў. Мес ца мі ча ка ец ца ту ман. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі-

нус 2 да плюс 5 гра ду саў. Удзень бу дзе 

4—10 цяп ла, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё-

нах — да плюс 12 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Ста рых Да ро гах 27 шмат дзет ных сем' яў У Ста рых Да ро гах 27 шмат дзет ных сем' яў 
атры ма лі клю чы ад ква тэратры ма лі клю чы ад ква тэр

На двор'еНа двор'е

2 ЛІС ТА ПА ДА ў Ста рых Да ро гах стала зна ка вым днём 

для мно гіх сем' яў, якія са бра лі ся на цы ры мо ніі ад крыц-

ця но ва га 60-ква тэр на га до ма. Клю чы атры ма лі 27 шмат-

дзет ных сем' яў у но вым до ме на ву лі цы Ар мей скай.
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Адкрыццё дома па вул. Армейскай.


