
ФІ НАН СЫ 
СПЯ ВА ЮЦЬ РА МАН СЫ 

Кант ра лё ры прый шлі да вы сно-
вы, што сіс тэ ма ад лі чэн ня срод каў 
на кап ра монт, як і іх раз мер ка-
ван не, сён ня не дас ка на лыя.

— Гэ ты та рыф для на сель ніц-
тва ні чым не аб грун та ва ны, — 

тлу ма чыць на чаль нік ад дзе ла 
КДК Ма гі лёў скай воб лас ці 
Люд мі ла НЕ ПА ПУ ША ВА. — 
Сён ня ён роў ны што ме сяч на му 
пла ця жу за тэх ніч нае аб слу гоў-
ван не і скла дае не больш за пя-
тую част ку ад агуль на га па ме ру 
ка му наль ных пла ця жоў 
гра ма дзян. 
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Долар ЗША    10230,00
Еўра 13920,00
Рас. руб. 300,00
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Дзе «зор кі» бу дуць жыць сё ле та, чым іх бу дуць кар міць, 
на чым ва зіць? Мо жа, чымсь ці за ста лі ся не за да во ле ны мі 
ле тась? Ад ка зы на гэ тыя пы тан ні па спра ба ваў атры маць 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды».
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ЖКГ: за тра ты і ад да ча ЖКГ: за тра ты і ад да ча   ��

ВЫ ПРА БА ВАН НЕ 
КАП РА МОН ТАМ 
Су пра цоў ні кі КДК Ма гі лёў скай воб лас ці 
пра па на ва лі сваё вый сце з праб лем най сі ту а цыі

Пад час ра бо ты пра цоў най гру пы па праб лем ных пы тан нях у сіс-
тэ ме ЖКГ вы свет лі ла ся, што ў Ма гі лёў скай воб лас ці 1188 жы лых 
да моў ма юць па трэ бу ў кап ра мон це. Не ўсё ідэа льна і на ас тат ніх 
8,5 ты ся чы бу дын ках. На кож ным чац вёр тым — знач на зно ша-
ныя асоб ныя эле мен ты кан струк цыі. Каб ад на віць са ста рэ лы 
жыл лё вы фонд, трэ ба больш за 12 трыль ё наў руб лёў. Але дзе іх 
узяць? Тых срод каў, якія на сель ніц тва ад ліч вае на гэ тыя мэ ты,
не да стат ко ва. Пры іс ну ю чых аб' ёмах і тэм пах фі нан са ван ня 
спат рэ біц ца больш за 18 га доў, каб вы ра шыць праб ле му. Але ж 
за гэ ты час з'я вяц ца ін шыя да мы, якія так са ма трэ ба бу дзе ад-
на віць. Атрым лі ва ец ца за мкнё нае ко ла. Ма гі лёў скія кант ра лё ры 
ўнес лі свае пра па но вы, як вый сці з яго.

У Ак цябр скім ра ё не
наш фо та ка рэс пан дэнт па зна ё міў ся 
з ка зач ным пер са на жам, 
які зна хо дзіць са бе спра ву і ў спё ку 

Ці праў да, што Дзед Ма роз ле там не ад па чы вае?
Ка лі ён са праўд ны — так. Та му што і ле там у яго шмат 

ад каз ных спраў. Трэ ба ж усю ся дзі бу абы сці-агле дзець, 
плот па дра ман та ваць, бра му ды ка зач ную хат ку пад фар-
ба ваць. Тра ву на пад вор ку па ка сіць так са ма трэ ба. Зра зу-
ме ла, што ў лет ніх кло па тах да па ма гае ўнуч ка Сня гур ка: 
чыр во ны дзе да ў ка жух пад со ней кам су шыць, но вы мех 
для на ва год ніх па да рун каў шые… Ка ра цей, як ка жуць, 
сан кі рых ту юць ле там.

Але ўсё гэ та пры каз ка. Са праўд ная каз ка з Дзе дам 
Ма ро зам і Сня гур кай у га лоў ных ро лях па чы на ец ца та-
ды, ка лі на ляс ную ся дзі бу пры яз джае дзят ва. Асаб лі ва 
ў зі мо вы час! Гэ та ў лет нюю спё ку Ру да бель скі ча раў нік 
хо дзіць тут у бе лай вы шы ва най ка шу лі. Зі мой жа — у 
поў най ка зач най «аму ні цыі» гас цей су стра кае: у зга да-
ным вы шэй ка жу ху, ва лён ках. За хо дзіць на пад во рак 
эк скур сія, а ён спя ша ец ца на су страч: «За пра шаю да 
на ва год няй ёл кі. Раю на ве даць ляс ную ка вяр ню. Са мым 
ці каў ным да зва ляю па ся дзець на ма ім ка зач ным тро не 
ды на ваз ку пра ка ціц ца…» 

Пас ля гос ці зна ё мяц ца з пер са на жа мі ляс но га му зея 
мі фаў і пры мхаў. Вы ра за ны з дрэ ва свя та янаў Вя шчун 
пад ка жа гас цям, дзе шу каць па па раць-квет ку. Та кі ж 
са мы драў ля ны Ле са вік на га дае, што, згод на з даў нім 
ляс ным за ко нам, яго трэ ба за доб рыць — па клас ці на 
пя нёк трош кі ягад ці грыб. Га ё вы дзед (ён так са ма ста іць 
ля сця жын кі) рас ка жа усім, як ён со чыць за дры ва се ка мі. 
З даў ніх ча соў без яго да зво лу нель га бы ло сек чы дрэ вы 
на бу даў ніц тва ха ты: ма тэ ры ял аказ ваў ся не даў га веч ны. 
Ёсць тут і Бя лун — доб ры дух са ста рых мяс цо вых пад-
ан няў. Гэ та ён заўж ды ра та ваў за блу ка лых у 
гу шча рах, па пя рэдж ваў пра баг ну. 

РУ ДА БЕЛЬ СКІРУ ДА БЕЛЬ СКІ
ДЗЕД МА РОЗ ДЗЕД МА РОЗ 
НЕ ЗМАР НУЕ НЕ ЗМАР НУЕ 
СЕ НА КОС СЕ НА КОС 

АМАЛЬ
ЛЮ БЫ КАП РЫЗ!

Сярод сёлетніх гасцей фестывалю
— арт-група «Хор Турэцкага».Фо
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На дзея ЕР МА КО ВА, 
стар шы ня праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка:

«Курс до ла ра да кан ца го да мо-
жа склас ці Br10700–10800 за $1. 
Мы праг на зу ем, што ён за ста-
нец ца ў раз лі ко вых рам ках для 
та го, каб бе ла рус кі ру бель нар-
маль на ся бе ад чу ваў не толь кі ў 
на мі наль ным, але і ў рэ аль ным 
вы лі чэн ні. Пры гэ тым бу дзе 
пра цяг вац ца па лі ты ка па сту-
по ва га зні жэн ня кош ту руб ля. 
У кан цы чэр ве ня ў Бе ла русь 
па сту піў брыдж-крэ дыт у па-
ме ры $2 млрд ра сій ска га бан ка 
ВТБ. Гэ тае крэ дыт нае па гад-
нен не бы ло за клю ча на ў мэ тах 
па паў нен ня зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў кра і ны. Гэ тых гро-
шай нам цал кам да стат ко ва, 
каб раз лі чыц ца з аба вяз ка мі. У 
нас ёсць даў гі, якія мож на рэ фі-
нан са ваць, і мы іх рэ фі нан су ем. 
Не га тыў най сі ту а цыі не бу дзе. 
Аса біс та я спа дзя ю ся, што 
сі ту а цыя ў нас па леп шыц ца. 
І гэ тыя над зеі аб грун та ва ны 
раз лі ка мі».

У Фан-вёсцы 
турыстам было 

як дома

Хто куды,
а ён —

на ферму!

Прыгатаваць-
падаць — 
да Бразіліі 
«дастаць»

4


