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У ЧЭР ВЕ НІ БУ ДЗЕ ЛЕПШ
Ка лі ка заць пра сі ту а цыю на рын ку 

ў цэ лым, то кар ці на та кая: у кра са ві ку 

ры нак асеў у два ра зы. Звы чай на ў гэ-

тым ме ся цы на зі ра ец ца 1400 здзе лак, а 

сё ле та — 700 да га во раў куп лі-про да жу. 

У маі — па вод ле ста тыс ты кі (гэ та па-

цвяр джа ец ца звест ка мі На цы я наль на га 

ка даст ра ва га аген цтва па коль кас ці дас-

ка на лых здзе лак) зні жэн не яшчэ мац-

ней шае, але...

Ка лі ў кра са ві ку гас па да ры ква тэр ні-

ко га да ся бе не пус ка лі, а па тэн цый ныя 

па куп ні кі не ха дзі лі на пра гля ды — з-за 

пан дэ міі, — то ўжо з дру гой па ло вы мая 

сі ту а цыя ста ла змя няц ца. Мно гія агенц-

твы не ру хо мас ці ка жуць пра ад чу валь-

ныя па зі тыў ныя тэн дэн цыі. Як гэ та ра-

зу мець?

Маг чы ма, лю дзям прос та на да ку чы ла 

ба яц ца. Так, яны на дзя ва юць са мыя су-

час ныя рэ спі ра та ры і ме ды цын скія паль-

чат кі. Але па тэн цый ныя па куп ні кі не ру-

хо мас ці больш не ста яць уба ку, а ўсё 

вы нюх ва юць і вы мац ва юць у ква тэ ры. 

Фо кус у тым, што не ка то рыя ак тыў нас ці 

на рын ку з'яў ля юц ца апе рад жаль ны мі на 

эта пе за клю чэн ня па пя рэд ня га да га во ра 

і афарм лен ня за дат ку, здзел ка ж ажыц-

цяў ля ец ца паз ней. Ад сюль на ме ціў ся по-

пыт на фо не ніз кай ста тыс ты кі за клю-

ча ных здзе лак. Чэр вень толь кі па чаў ся, 

але мы ўжо ба чым, што, хут чэй за ўсё, ён 

бу дзе леп шы, чым па пя рэд нія ме ся цы, 

та му што за дат кі ўжо пай шлі.

На по пыт сур' ёз на ўплы вае се зон-

насць. Вяс на і ле та — гэ та той час, ка лі 

ак ты ві зу ец ца ры нак за га рад на га жыл ля. 

Дыс тан цы я ван не, са ма іза ля цыя і за кры-

тыя гра ні цы яшчэ больш пад штур хоў-

ва юць лю дзей да пры няц ця ра шэн ня 

аб куп лі за га рад на га до ма, та му по пыт 

(як «Звяз да» ўжо пі са ла) у гэ тым сег-

мен це моц на ак ты ві за ваў ся. На рын ку 

на зі ра ец ца ак тыў ны по пыт на тан ныя 

за га рад ныя ха ты, да чы і ўчаст кі. Гэ та не 

зна чыць, што да ра гія аб' ек ты не куп ля-

юць, але коль кас ная пе ра ва га на ба ку 

бюд жэт на га сег мен та — ад 10 ты сяч да 

20 ты сяч до ла раў.

ЦЯ ПЕР АД БІ ВА ЮЦ ЦА 
ЭКА НА МІЧ НЫЯ 
ФАК ТА РЫ

Спе цы фі ка яшчэ і ў тым, што на лю-

быя эка на міч ныя пра цэ сы — дэ валь-

ва цыю руб ля (у ад но сі нах да до ла ра), 

ін шыя мак ра эка на міч ныя па дзеі — бе ла-

рус кі ры нак не ру хо мас ці рэ агуе мац ней, 

чым у ін шых су сед ніх кра і нах. Тлу ма чыц-

ца ўсё прос та: ка лі там кошт не ру хо мас ці 

пры вя за ны да на цы я наль най ва лю ты, то 

ў Бе ла ру сі вя лі кая част ка на сель ніц тва 

атрым лі вае за ро бак у руб лях, а куп ляе 

ква тэ ры — у до ла рах. І ка лі ад бы ва ец ца 

ней кі ска чок, ры нак не па спя вае хут ка 

адап та вац ца.

Ін шы мо мант — крэ ды та ван не. Сле-

дам за мак ра эка на міч ны мі з'я ва мі ў све-

це на шы бан кі па ча лі пе ра стра хоў вац ца, 

уз мац ніў шы ўмо вы для крэ ды та атры-

маль ні каў, а пас ля і зу сім пры пы ніў шы 

пра гра мы. Гэ та сур' ёз на па хіс ну ла па-

куп ніц кую здоль насць на сель ніц тва. Для 

нас бан каў скія фі нан са выя пра дук ты — 

ней кі ка та лі за тар, які да зва ляе раз ві вац-

ца рын ку не ру хо мас ці. У апош нія га ды, 

ка лі бан кі па ча лі вы да ваць па раў наль на 

да ступ ныя крэ ды ты, ры нак ак ты ві за ваў-

ся і до ля здзе лак з пры цяг ну тым ка пі-

та лам уз рас ла. Як толь кі крэ ды ты бы лі 

пры пы не ныя, вя лі кая част ка па куп ні коў 

вы бы ла. Гэ та пер шы сур' ёз ны ўдар па 

по пы це, атры ма ны ця пер рын кам дру-

гас на га жыл ля.

Дру гі ўдар па по пы це — пан дэ мія. Ён 

ча со вы і па сту по ва сла бее, але ён ёсць. 

Іс нуе до ля па куп ні коў і пра даў цоў, якія 

ад кла лі ра шэн не жыл лё ва га пы тан ня 

ў су вя зі з ня прос тай эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цы яй. Ёсць лю дзі, якія спы ні лі па-

ка зы і пра гля ды ме на ві та з-за ры зы кі 

за хва рэць. Ма юц ца рэ аль ныя пры кла ды 

ска са ван ня лан цуж коў здзе лак па пры-

чы не та го, што адзін з улас ні каў за не па-

ко іў ся зда роў ем сва іх род ных, і ад мо віў 

кан крэт на му па куп ні ку на ват з ры зы кай 

стра ціць сур' ёз ныя гро шы.

Раз бя ром ся спа чат ку з на паў нен нем 

рын ку. Ка лі ка заць пра пра па но ву, то 

яна ста біль на рас це. Коль касць аб' ек таў, 

вы стаў ле ных на про даж, па вя ліч ва ец ца 

кож ны ты дзень. На сён ня ў ба зе пар та ла 

Realt.by за рэ гіст ра ва на больш за 9,1 ты-

ся чы жы лых аб' ек таў, яшчэ ў са ка ві ку іх 

бы ло ка ля 6 ты сяч. Па чы на ю чы з кра са-

ві ка, улас ні кі за ўва жы лі тэн дэн цыі рын ку 

і ста лі вы стаў ляць аб' ек ты на про даж.

Дру гас ны ры нак па поў ніў ся аб' ек та мі 

з сег мен та пры ват на га арэнд на га жыл-

ля. Ры нак не ру хо мас ці — гэ та цэ лас ная 

струк ту ра, і зме ны ў ад ных кі рун ках не-

су мнен на ўплы ва юць на ін шыя. Ужо ў па-

чат ку гэ та га го да па ра лі за ва ла ся ра бо та 

ту рыз му, а ра зам з ім і ры нак арэн ды 

су тач ных і эліт ных ква тэр. Біз нес ме ны 

стра ці лі кры ні цы фі нан са ван ня, і мно гіх 

з іх сі ту а цыя вы му сі ла вы ста віць ква тэ-

ры на про даж.

МІ НІ МУМ — ВО СЕН НЮ
Больш ак тыў на ўклю чы лі ся ў пра цэс 

тыя, ка му важ ны чыс ты про даж — атры-

ман не гро шай без на ступ ных укла дан-

няў у не ру хо масць. Для іх кры тыч на важ-

на як ма га хут чэй пра даць па мяш кан не, 

каб пе ра тва рыць яго ў гро шы, та му што 

тэн дэн цыя ідзе на па тан нен не. Яны і пра-

па ну юць са мыя ры нач ныя цэ ны. І заўт ра 

гэ тыя цэ ны бу дуць ні жэй шыя, чым ся рэд-

нія цэ ны ўчо ра.

Асоб ныя экс пер ты праг на зу юць аб вал 

рын ку, але наш спе цы я ліст прад каз вае 

плаў нае зні жэн не. Мі ка лай Пра ста лу паў 

мяр куе, што гэ ты год асаб лі вы, але за 

ка пей кі не ру хо масць пра да вац ца не бу-

дзе. Мы ўжо пра хо дзі лі не адзін кры зіс 

і ба чы лі, як ры нак рэ агуе на скла да ныя 

эка на міч ныя сі ту а цыі. Ця пер жа вя лі кая 

коль касць лю дзей пе рай шла на ска ро-

ча ны ра бо чы дзень, а част ка ра бот ні-

каў (якія бы лі за ня тыя ў сфе ры па слуг) 

на огул стра ці лі ра бо ту. І цэ ны зні жац ца 

бу дуць, бо пра па но ву ўсё ж на ра джае 

по пыт.

Таму «чыс тым» па куп ні кам — тым, у 

ка го ёсць маг чы масць па ча каць — наш 

экс перт па ра іў зра біць ме на ві та гэ та. 

У вы пад ку, ка лі за пла на ва ны шмат ха-

до вы лан цу жок з вя лі кай коль кас цю ква-

тэр, ча каць не аба вяз ко ва, бо ўлас нік 

вы сту пае і пра даў цом, і па куп ні ком.

Па за ко нах жан ру, у нас кож нае ле-

та па чы на ец ца з пра стою на дру гас ным 

рын ку жыл ля: пра даў цоў шмат, а па-

куп ні коў амаль нуль. З та кім раз віц цём 

па дзей у па чат ку ве рас ня ў нас бу дуць 

мі ні маль ныя цэ ны на ква тэ ры за апош-

нія не каль кі га доў. Мі ка лай Пра ста лу паў 

лі чыць, што з па чат ку го да да ве рас ня 

зні жэн не цэн ні каў на ква тэ ры скла дзе 

ка ля 15 %.

ПА НІ ЖЭН НЕ НЕ ВЕЧ НАЕ
Па куп ні кам бы ло б вы гад на, каб цэ-

ны зні жа лі ся па ста ян на, але да мо віц ца 

не атрым лі ва ец ца. Ва ўсім ві на ва ты фе-

но мен ад кла дзе на га по пы ту. Да пус цім, 

лю дзі пры ма юць ра шэн не па ча каць, але 

не сы хо дзяць з рын ку. Яны бу дуць вы ра-

шаць свае жыл лё выя пы тан ні, але кры ху 

паз ней — ім усё роў на трэ ба па шы рац ца, 

раз' яз джац ца, «пры бу доў ваць» дзя цей, 

пе ра яз джаць. Па куп ні кі прос та ча ка юць 

леп ша га мо ман ту. І блі жэй да кан ца ле-

та, ве ра год на, клі ен ты «па спе юць».

На фо не зні жа ных цэн і вя лі ка га вы-

ба ру адзін за ад ным па куп ні кі пач нуць 

больш піль на звяр таць ува гу на дру гас ны 

ры нак. Пер шая «пра чнец ца» най больш 

ім пуль сіў ная ка тэ го рыя гра ма дзян — 

тыя, хто па ду мае: «Ця пер ня дрэн ны час, 

а як бу дзе да лей — не зра зу ме ла. Трэ ба 

браць». І здзел кі пой дуць. Ві да воч на, 

пер шыя па куп ні кі пач нуць раз бі раць леп-

шыя аб' ек ты, тым са мым ак ты ві за ваў шы 

ўвесь ры нак. Лю дзі, ба ча чы, што са мыя 

лік від ныя пра па но вы ад на за ад ной зні-

ка юць, так са ма па спя ша юц ца з куп ляй, 

бо ўпус ціць доб ры аб' ект па ра зум най 

ца не ні хто не хо ча. Спы ніць та кі по пыт 

мо жа толь кі поў ная ад сут насць гро шай. 

А гро шы ў мно гіх лю дзей яшчэ ёсць.

СТА ЛІ ЦА І РЭ ГІ Ё НЫ
За апош ні ты дзень ін дэкс цэн на ква-

тэ ры ў Мін ску зні зіў ся на 0,3 % і склаў 

1402 до ла ра за квад рат ны метр. На та-

кім уз роў ні цэ ны зна хо дзі лі ся ў па чат ку 

2020 го да. У ад роз нен не ад дру гас на га 

рын ку цэ ны на но ва бу доў лі ўвесь май 

па каз ва лі ня знач ныя ва ган ні. Ся рэд-

няя ца на ква тэр у но ва бу доў лях Мін ска 

за апош ні ты дзень ня знач на вы рас ла і 

скла дае на ця пе раш ні мо мант 1312 до-

ла раў за «квад рат».

Раз рыў па між ся рэд нім уз роў нем 

цэн на пер ша сным і дру гас ным рын ках 

жыл ля скла дае 86 до ла раў за квад рат-

ны метр, што з'яў ля ец ца мі ні маль ным 

зна чэн нем за паў го да.

У аб лас ных цэнт рах так са ма на зі ра-

ец ца тэн дэн цыя да па тан нен ня. Са мым 

да ра гім (пас ля ста лі цы) лі чыц ца го рад 

Брэст — за апош ні ты дзень цэн нік на 

ква тэ ры тут зні зіў ся на 0,2 % (821 до-

лар за квад рат ны метр). У Грод не на 

0,6 % (739 до ла раў), у Ма гі лё ве на 0,4 % 

(649 до ла раў), у Го ме лі на 0,4 % (638 до-

ла раў) і ў Ві цеб ску на 0,5 % (634 до ла раў 

за «квад рат»).

У буй ных га ра дах Мін скай воб лас ці 

ся рэд ні ўзро вень цэн на ква тэ ры іс ці на 

зні жэн не яшчэ не збі ра ец ца. У Ба ры са ве 

ён на ват пай шоў уверх — 610 до ла раў за 

квад рат ны метр (+0,3 %), тое ж і ў Са лі-

гор ску — 867 до ла раў (+0,8 %), і ў Жо дзі-

не — 739 до ла раў (+0,6 %). У Слуц ку — 

585 до ла раў (-0,1 %) і Ма ла дзеч не — 

748 до ла раў (-0,6 %) — тро хі здаў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пра цяг лае «пі ке» квад ра та

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Не Шко ла» 
ву чыць 

і да па ма гае
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З вуч ня мі пра ца ва лі дзе сяць на стаў ні каў па асноў ных 

прад ме тах. Гэ та вы клад чы кі-рэ пе ты та ры з Го ме ля, Мін-

ска, Ра га чо ва, Брэс та.

— З 2017 го да ў Го ме лі дзей ні чае даб ра чын ная ва лан-

цёр ская гру па, удзель ні кі якой — вы пуск ні кі між на род-

най шко лы са цы яль на га прад пры маль ніц тва Communіty 

Connectіons, — рас каз вае Ак са на Шаў чэн ка. — Кож ную 

вяс ну мы ла дзі лі даб ра чын ны пра ект у пад трым ку вы ха-

ван цаў дзі ця ча га до ма-ін тэр на та. Але сё ле та ка ра на ві рус 

ска рэк ці ра ваў на шы пла ны. Мы пад рых та ва лі не каль кі 

ак цый па пад трым цы на шых ме ды каў, якія зна хо дзяц ца 

ця пер на пе ра да вой ня бач най вай ны з COVІD-19.

Та кім чы нам, ва лан цё ры пра па ну юць сваю да па мо гу 

ў апла це ан лайн-уро каў «Не Шко лы» па ба за вых прад-

ме тах пра гра мы, на якіх бу дуць зай мац ца дзе ці ме ды-

цын скіх ра бот ні каў.

— На бор вуч няў ад кры ты з па чат ку чэр ве ня. Кла сы 

для за нят каў з на стаў ні ка мі-рэ пе ты та ра мі раз лі ча ны на 

50 школь ні каў, якія змо гуць пад цяг нуць пра пу шча ны ў 

чац вёр тай чвэр ці школь ны ма тэ ры ял, — ад зна ча юць 

ку ра та ры даб ра чын на га пра ек та.

Яны за пра ша юць на стаў ні каў, якія ха це лі б па спра ба-

ваць свае сі лы ў та кой ра бо це з вуч ня мі, да лу чыц ца да 

спра вы. Акра мя та го, го мель скія прад пры маль ні кі пад рых-

та ва лі яшчэ не каль кі даб ра чын ных ак цый па пад трым цы 

ме ды каў.

Так, ар га ні за ва ны «Па кет пад трым кі да школь ні каў» — 

для дзя цей скамп лек та ва на 100 на бо раў з раз ві ва ю чы мі 

гуль ня мі і ды дак тыч ны мі ма тэ ры я ла мі для са ма стой най 

пад рых тоў кі да шко лы. Даб ра чын ная ак цыя «Ка ва-паў за 

для ўра ча» раз лі ча на на тое, што на пра ця гу чэр ве ня што-

дня 15 на бо раў бу дуць да стаў ляц ца дзя жур ным ура чам 

ад дзя лен ня Го мель скай баль ні цы хут кай ме ды цын скай 

да па мо гі. Па кет пад трым кі «Аба ро на» за клі кае ака заць 

да па мо гу ме ды цын скім ра бот ні кам, якія не па срэд на пра-

цу юць з «ко від ны мі» па цы ен та мі, у на быц ці бес кан так та-

вых тэр мо мет раў, срод каў дэз ын фек цыі, ма сак і ахоў ных 

па вя зак.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Ад Ка зён на га са ду 
да на шых дзён

На жаль, ту са ва лі ся ў гэ тым мес-

цы не толь кі куль тур ныя кам па ніі, 

як і на ўся ля кай пуст цы. А ра ней... 

сад быў улю бё ным мес цам ад па-

чын ку га ра джан. Тут квіт не лі бэз і 

ака цыя, ру жы, пі во ні. Су стра ка лі ся 

на ват эк за тыч ныя ві ды рас лін. Ле-

там заўж ды бы ло шмат му зы кі, пра-

ца ва лі ка фэ, лет нія сцэ ны, бу фе ты. 

А пе рад Пер шай су свет най вай ной 

у 1914 го дзе ў драў ля ным тэ ат ры 

са ду іг раў Сяр гей Рах ма ні наў.

На ўва ход най бра ме зна чыц ца 

год за сна ван ня Га рад ско га са ду — 

1835-ы. Ме на ві та ў 30-я га ды ХІХ 

ста год дзя па ім пе ра тар скім ука зе 

ста лі ўзво дзіць крэ пасць. Для гэ-

та га пры го жы ста ра жыт ны Брэст 

знес лі і зруй на ва лі, а кры ху да лей 

ад бу да ва лі но вы, што на афі цый най 

мо ве гу ча ла як «пе ра нес лі го рад на 

ін шае мес ца». І, ві даць, каб кры ху 

да га дзіць не  за да во ле ным пе ра-

ся лен нем жы ха рам, за кла лі для іх 

мес ца ад па чын ку — Ка зён ны сад. 

Так ён спа чат ку на зы ваў ся. Паз ней 

ён бу дзе мя няць наз вы на парк Ша-

па ва ла ва, парк Сва бо ды і ўрэш це 

ста не Га рад скім са дам. А Ша па-

ва лаў — ку пец, які пра біў пер шую 

свід ра ві ну і зда быў чыс тую ва ду на 

гэ тай тэ ры то рыі. Да рэ чы, у 1940 го-

дзе сад за кры лі для на вед ван няў, 

бо ён стаў са ні тар на-ахоў най зо най 

га рад ско га во да за бо ра, тут раз мя-

шча лі ся ар тэ зі ян скія свід ра ві ны.

Ну а по тым, у пас ля ва ен ныя пя-

ці год кі, пра сад за бы лі ся, ён здзі чэў 

і згу біў ся ў га рад ской пра сто ры. Ды 

знай шлі ся знаў цы гіс то рыі, эн ту зі яс-

ты, што абу дзі лі гра мад скую дум ку 

ў ХХІ ста год дзі. Вы ра шаль най у гэ-

тай сі ту а цыі ста ла пад трым ка стар-

шы ні гар вы кан ка ма Аляк санд ра 

РА ГА ЧУ КА, які за га рэў ся ідэ яй ста-

ра даў ні парк ад ра дзіць. І хоць гэ ты 

аб' ект не ўвай шоў у пе ра лік па зі цый 

па пра гра ме свят ка ван ня ты ся ча-

год дзя, якія атры ма лі фі нан са ван не 

з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, го рад 

знай шоў сі лы і срод кі доб ра ўпа рад-

ка ваць Га рад скі сад. Яго ўра чыс та 

ад кры лі ў год свят ка ван ня юбі лею 

Брэс та.

Су зі ран не, роз дум, 
ста сун кі з пры ро дай

Кан цэп цыю ад наў лен ня і пра ект 

рас пра ца ва ла ААТ «Брэст жылп ра-

ект». Яшчэ на ста дыі пра ек та ван-

ня ды рэк тар на зва най ар га ні за цыі, 

кі раў нік аў тар ска га ка лек ты ву 

Тац ця на МА РОЗ рас каз ва ла, як 

яны кар пат лі ва вы ву ча лі гіс то рыю 

са ду, коль кі ці ка вых звес так знай-

шлі ў роз ных кры ні цах. Па вод ле яе 

слоў, ства раль ні кі кан цэп цыі ста ві-

лі за да чу за ха ваць фі ла со фію ар-

хі тэк та раў-па пя рэд ні каў. У асно ву 

яе па кла дзе ныя па важ лі выя ад но-

сі ны як да пры ро ды, так і да на вед-

валь ні каў, тых, хто прый дзе ў гэ ты 

парк. Сад за ду ма ны зо най ці ха га 

ад па чын ку без шум ных за баў ляль-

ных ме ра пры ем стваў і ад па вед ных 

аб' ек таў. Да гэ та га ж аба вяз вае і 

па мяць. Ёсць звест кі, што ме на-

ві та тут па ха ва ныя ах вя ры вай ны 

1812 го да, а так са ма Пер шай і Дру-

гой су свет ных вой наў. Та му спе цы-

я ліс ты на крэс лі лі аб ноў ле ны сад як 

мес ца су зі ран ня, спа кой на га роз ду-

му, ста сун каў з пры ро дай.

І вось што мы ма ем. У пар ку 

пра кла дзе ны сцеж кі-алеі, сю ды 

пе ра мяс ці лі ся ста рыя ліх та ры. 

У цэнт ры, на на сы пе, уста ноў ле ны 

ка мень-ва лун. Гэ ты 20-тон ны гмах 

знай шлі на дне ад на го з ва да ёмаў 

паўд нё вай част кі го ра да. Га лоў-

ны ар хі тэк тар Брэс та Мі ка лай 

УЛА СЮК ска заў, што воб раз кур-

га на з ва лу ном на ве я ны ме на ві та 

ста ра даў ні мі ка пі шча мі. Ад но з іх 

бы ло па блі зу. Ар на мен таль ную 

кам па зі цыю, якой апа яса ны ка-

мень, пра па на ва лі брэсц кія ка ва-

лі, яны і зра бі лі «по яс» на ма тыў 

зна ка мі тых яек Фа бер жэ. За бя га-

ю чы кры ху на пе рад, ска жу, што 

пад час уста ноў кі імян ных ла вак, 

ге не раль ны ды рэк тар Брэсц кай 

га рад ской ЖКГ Ігар СІЛЬ ЧАН КА 

ад зна чыў, што на тыль ным ба ку 

ка ме ня, ка лі доб ра пры гле дзец-

ца, за ўваж ная вы ява Бо жай Ма ці. 

Упер шы ню ра бо чыя, што ўзды ма лі 

ка мень, звяр ну лі ўва гу на вы яву і 

рас ка за лі. Пры нам сі, над гэ тым 

яшчэ бу дуць пра ца ваць спе цы я-

ліс ты.

Вы хад на бе раг ра кі
Га рад скі сад бу дзе раз ві вац-

ца, пры рас таць но вы мі аб' ек та мі. 

На прык лад, грэх не вы ка рыс таць 

факт ар га ні за ва на га вы ха ду да ва-

ды. Ме на ві та га лоў ная алея вы во-

дзіць па да рож ні ка на на бя рэж ную 

ра кі Му ха вец, дзе пра цяг ва ец ца 

ак тыў нае доб ра ўпа рад ка ван не. 

Яшчэ пры пер шых аб мер ка ван нях 

ар хі тэк та ры пра па ноў ва лі тут улад-

ка ваць мес ца для мас та коў, дзе б 

яны маг лі пра ца ваць, пра да ваць 

кар ці ны, ра біць ма лень кія пе ра-

соў ныя вы стаў кі. Неш та на кшталт 

на бя рэж най Се ны ў Па ры жы, дзе 

твор чыя лю дзі ся дзяць прос та 

на бе ра зе ка ля ва ды. А на гэ тым 

тыд ні на па тэн цы яль ным мес цы 

мас та коў су стрэ ла гру пу вы пуск-

ні коў з чыр во ны мі стуж ка мі. Ра ней 

так 11-клас ні кі ха дзі лі за звы чай 

25 мая. Ця пер усё змяс ці ла ся, пе-

ра мя ні ла ся па зра зу ме лых пры чы-

нах. І ней кі асоб ны клас вый шаў 

для фо та се сіі на на бя рэж ную. Юна-

кі і дзяў ча ты ся дзе лі ка ля ва ды, 

смя я лі ся, жар та ва лі, па зі ра ва лі 

аку рат на су праць Га рад ско га са-

ду, ві даць, гэ так жа, як і іх ра вес ні кі 

сто га доў та му, бо за ста ло ся шмат 

паш то вак, здым каў са ду па чат ку 

ХХ ста год дзя.

Ад па чы нак 
на імян ных лаў ках

Гэ тай вяс ной на ад ной з алей са-

ду па яві лі ся пер шыя імян ныя лаў кі. 

Ідэю пад гле дзе лі ў цэнт раль ным 

пар ку Нью-Ёр ка. Там ёсць па да-

ра ва ныя го ра ду мес цы ад па чын-

ку. Вось і ў нас па пра па но ве мэ-

ра го ра да як фі зіч ныя асо бы, так і 

ар га ні за цыі апла ці лі кошт ла вак. 

Яны зроб ле ны ў адзі ным сты лі, а 

вось на таб ліч кі кож ны аў тар па-

мяс ціў свой змест. На прык лад, 

бы лы брас таў ча нін, кам па зі тар 

Эду ард Ха нок на га даў сваю пес-

ню. На яго лаў цы на пі са на: «Как 

до рог край бе ре зо вый в малиновой 

за ре». Асоб ныя фун да та ры па зна-

чы лі толь кі сваё імя без проз ві шча 

з доб ры мі па жа дан ня мі га ра джа-

нам. А на огул па таб ліч ках мож на 

чы таць най ноў шую гіс то рыю го ра-

да і мер ка ваць пра яго на сель ні каў. 

За ўва жы ла, як ма ла джа вы пал коў-

нік ха дзіў і ўваж лі ва вы ву чаў над пі-

сы. Мо жа, вай ско вец мае жа дан не 

зра біць свой унё сак у спра ву. Гэ та 

мо жа зра біць кож ны. Вар та толь кі 

па ду маць над над пі сам. На прык-

лад, на лаў цы СП «Сан та Брэ мар» 

на крэс ле на: «Ма ла знай сці сваё 

мес ца ў жыц ці, трэ ба за няць яго 

пер шым», што і пра дэ ман стра ва-

ла кам па нія за апош нія тры дзе-

ся ці год дзі. «Быць да бру!» — на-

стой вае Брэсц кі лі кё ра-га рэ лач ны 

за вод. Хто б су мня ваў ся ў ска за-

ным, толь кі не тыя ад па чы валь ні-

кі, якіх па вы праў цы мож на бы ло 

пры няць за ва ен ных пен сі я не раў. 

Яны неш та раз гляд ва лі на ка ле нях 

ў та го, хто ся дзеў у цэнт ры, а ка лі 

мы пра хо дзі лі по бач, пры кры лі га-

зе тай. Не, мы ні чо га не па ду ма лі... 

пры нам сі, гэ та мог быць план шэт 

ці ноў тбук, мо жа, лю дзі неш та аб-

мяр коў ва юць.

А пра хо дзі лі мы ра зам з бы лой 

ка ле гай Ла ры сай Ахра мук. Яны 

з му жам за раз на пен сіі і з за да-

валь нен нем гу ля юць у Га рад скім 

са дзе:

— Для нас гэ ты ку ток, як і на бя-

рэж ная, мес цы рэ лак су. І ка лі на бе-

ра зе ра кі ця пер мна га ва та лю дзей, 

асаб лі ва по бач з дзі ця чы мі пля цоў-

ка мі, спар тыў ны мі трэ на жо ра мі, тут 

жа заў сё ды не шмат люд на. У час 

пан дэ міі — са мае леп шае мес ца 

для пра гу лак.

Ма ла дая ма ці Ак са на Ва лын чук, 

якая гу ля ла з дач кой Ары най і рас-

ка за ла пра шаш лы кі яе школь на га 

юнац тва, за ўва жы ла:

— Для ад па чын ку з ма лым дзі-

цем ідэа льнае мес ца, пту шач кі 

спя ва юць, па вет ра чыс тае. Тут мая 

дач ка па ру ме ся цаў та му пер шыя 

свае кро кі зра бі ла.

Яшчэ ад на ма ці з дзвю ма да-

чуш ка мі вы ка за ла за не па ко е насць, 

што ка ля смет ніц збі ра юц ца гур бы, 

менш ста лі пры бі раць. Апош няе не-

вы пад ко ва. У су вя зі з ця пе раш няй 

эка на міч най сі ту а цы яй го рад ска-

рэк та ваў вы дат кі на асоб ныя га лі-

ны. Больш цяпер ідзе на ме ды цы ну, 

менш на ЖКГ. Двор ні кі пра цу юць 

ня поў ны ра бо чы ты дзень. Вось і з 

прыбор кай не заў сё ды па спя ва юць. 

Доб рая на го да, да рэ чы, са мім га-

ра джа нам пе ра гле дзець стаў лен не 

да ася род ку. Але ж та кія цяж кас ці, 

трэ ба спа дзя вац ца, ча со выя. Да-

лей шае раз віц цё пар ку — спра ва 

га доў, а мо жа, і дзе ся ці год дзяў. Га-

лоў нае, што но вы аб' ект па трэб ны 

лю дзям як мес ца ад па чын ку і го-

ра ду як ка ва ла чак зя лё най зо ны ў 

цэнт ры.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Га рад ское ася род дзеГа рад ское ася род дзе

САД ЦІ ХА ГА АД ПА ЧЫН КУ
Як за па тра ба ва ны ў брас таў чан адзін з са мых зя лё ных аб' ек таў 1000-год дзя

Бе ла русь усё яшчэ зна хо дзіц ца ў ста дыі ла каль най 

пе ра да чы COVІD-19, і сі ту а цыя за ста ец ца да стат ко-

ва сур' ёз най. Пра гэ та за явіў кі раў нік бе ла рус ка га 

бю ро Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя Ба тыр 

БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ.

— Мы са праў ды ба чым, што з на ды хо дам ле та ў лю дзей 

на за па сі ла ся стом ле насць, яны пе ра ста юць асэн соў ваць 

не бяс пе ку, якая ўсё яшчэ іс нуе. Гэ та тры вож ная тэн дэн цыя, 

бо ві рус ні ку ды не знік, ня гле дзя чы на пэў ную ста бі лі за цыю 

і зні жэн не коль кас ці но вых вы пад каў.

Экс перт за клі каў за хоў ваць рэ спі ра тор ны эты кет, гі гі е ну 

рук, фі зіч на е дыс тан цы ра ван не і на шэн не ма сак.

— Гэ та вель мі важ на, бо ў гэ ты пе ры яд, ка лі лю дзі рас-

сла бі лі ся, не бяс пе ка іс нуе і іма вер насць рос ту за хоў ва ец-

ца. Мы мо жам ка заць пра тое, што ў ві ру са ня ма пры кмет 

се зон нас ці, ён рас паў сюдж ва ец ца і ў кра і нах з га ра чым 

клі ма там, та му спа дзя вац ца, што з на ды хо дам ле та ві рус 

сы дзе, нам не вы па дае.

Ба тыр Бер дык лы чаў ад зна чыў, што Бе ла русь на рас ці ла 

па тэн цы ял па ла ба ра тор ным тэс ці ра ван ні. І ў гэ тым пла не 

ві даць пэў ная ста бі лі за цыя і зні жэн не. Але яшчэ не аб ход на 

пра ана лі за ваць ліч бы, каб вы зна чыць, ча му ця пер на зі-

ра ец ца змян шэн не коль кас ці но вых вы пад каў. Ён ад зна-

чыў, што зра біць пра гно зы, ка лі мож на бу дзе зняць мас кі 

і жыць ра ней шым жыц цём, па куль не маг чы ма. І па ра іў не 

рас слаб ляц ца.

— Мы мо жам аба пі рац ца на во пыт ін шых кра ін, у тым 

лі ку пост са вец кіх, дзе на зі раў ся да стат ко ва вы со кі ўзро-

вень ін фек цыі, фік са ва ла ся шмат вы пад каў за хвор ван ня. 

Пас ля ўвя дзен ня да стат ко ва жорст кіх аб ме жа валь ных мер 

коль касць вы пад каў зні зі ла ся. Але мы ба чым, што ця пер у 

шэ ра гу кра ін — Ар ме ніі, Азер бай джа не, Паў ноч най Ма ке-

до ніі — пас ля зняц ця гэ тых аб ме жа ван няў на зі ра ец ца рост 

коль кас ці но вых вы пад каў. Гэ та свед чыць пра тое, што на-

сель ніц тва ўсё яшчэ ўспры маль нае да ві ру са і не аб ход на 

кам бі на ваць ме ры стрым лі ван ня, да якіх ад но сяц ца тэс ці-

ра ван не, іза ля цыя, ля чэн не хво рых і іх кан так таў, а так са ма 

ме ры зні жэн ня шко ды. Гэ та зна чыць, ка лі мы ба чым, што 

маг чы мас ці сіс тэ мы ахо вы зда роўя па ды хо дзяць да мя жы 

і яна не мо жа спра віц ца з па то кам па цы ен таў, не аб ход на 

ўвя дзен не пэў ных аб ме жа ван няў. Та кім чы нам, кам бі на-

цыя гэ тых мер — най больш пра віль ны шлях, —пад крэс ліў 

кі раў нік бе ла рус ка га бю ро СА АЗ.

Па звест ках на 12 чэр ве ня, за рэ гіст ра ва на 52 520 вы-

пад каў COVІD-19. Пры гэ тым па пра ві лі ся і вы пі са ны 27 760 

па цы ен таў, 298 ча ла век па мер ла з па чат ку рас паў сюдж ван-

ня ін фек цыі. Пра ве дзе на 697 011 тэс таў. За апош нія су ткі 

коль касць но вых ін фі цы ра ва ных са мая ніз кая за апош нія 

паў та ра ме ся ца — 704, пры гэ тым 1117 ча ла век па пра-

ві лі ся і вы пі са ны, пя цё ра па мер лі. За су ткі пра ве дзе ны 

18 441 тэст.

Але на КРА ВЕЦ.

Тры вож ная тэн дэн цыяТры вож ная тэн дэн цыя

РАС СЛАБ ЛЯЦ ЦА ПА КУЛЬ РА НА
Кі раў нік бе ла рус ка га бю ро СА АЗ па пя рэ дзіў, 

што не бяс пе ка рос ту вы пад каў COVІD-19 за хоў ва ец ца

12 чэр ве ня ў РНПЦ транс фу зі я ло гіі і 

ме ды цын скіх тэх на ло гій больш люд на, 

чым звы чай на. Пас ля тра ды цый най 

ужо апош нім ча сам пра цэ ду ры вы мя-

рэн ня тэм пе ра ту ры на ўва хо дзе на вед-

валь ні кам пра па ну юць за поў ніць ан ке-

ту. Ся род до на раў са ста жам і тыя, 

хто прый шоў упер шы ню. На прык лад, 

мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро-

ны Іры на КАС ЦЕ ВІЧ.

— Гэ та мой пер шы крок — удзел 

у та кой ак цыі. У нас даў няе і цес нае 

су пра цоў ніц тва з Чыр во ным Кры жом, 

та му мы з ра бот ні ка мі мі ніс тэр ства вы-

ра шы лі пад тры маць гэ ту іні цы я ты ву, 

здаць кроў у імя зда роўя лю дзей, дзе-

ля вы ра та ван ня жыц цяў, — па дзя лі ла-

ся Іры на Ана то леў на.

Яшчэ адзін до нар, кі раў нік бе-

ла рус ка га бю ро СА АЗ Ба тыр 

БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ, ад зна чыў, што за-

бес пя чэн не якас най і бяс печ най кры-

вёй — да стат ко ва вост рае пы тан не ва 

ўсіх кра і нах све ту, бо па трэ ба ў кры ві 

і яе кам па нен тах што дзён ная. Ён пад-

крэс ліў, што ў Бе ла ру сі гэ ты пра цэс 

па стаў ле ны на сіс тэм ную асно ву.

Ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус-

ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа 

Воль га МЫЧ КО пад крэс лі ла, што за-

бор кры ві ажыц цяў ля ец ца з за ха ван-

нем усіх мер бяс пе кі, рас тлу ма чыў шы, 

што сё лет няя сі ту а цыя не да зво лі ла 

пра вес ці тра ды цый ныя вы яз ныя ме ра-

пры ем ствы. Пры гэ тым ка ля 60 ва лан-

цё раў і су пра цоў ні каў Чыр во на га Кры-

жа па жа да лі да лу чыц ца да ак цыі.

У 2019 го дзе ка ля 100 ты сяч ча-

ла век ста лі до на ра мі кры ві, пры гэ-

тым кож ны пя ты з іх — упер шы ню. 

За апош нія ча ты ры га ды коль касць 

до на раў у Бе ла ру сі вы рас ла на 15 %. 

Па вя лі чы ла ся і коль касць га на ро-

вых до на раў — іх ужо ка ля 65 ты сяч. 

Што дзень у до нар скія пунк ты па ўсёй 

кра і не пры хо дзіць ка ля 1,5-2 ты сяч 

ча ла век.

Сён ня за ад ну да на цыю плаз-

мы (600 мі лі літ раў) вы плач ва ец ца 

ад 150 руб лёў. Пры гэ тым у ар га нізм 

до на ра вяр та юць клет кі кры ві — эрыт-

ра цы ты і трам ба цы ты, а так са ма за-

паў ня юць фіз раст во рам за бра ны 

аб' ём плаз мы. До нар цэль най кры ві 

атрым лі вае 111 руб лёў за ад ну да на-

цыю. Акра мя та го, до нар кры ві і яе 

кам па не нтаў мае пра ва на два вы-

хад ныя (у дзень да на цыі і лю бы дзень 

па ўзгад нен ні з най маль ні кам ця гам 

двух га доў). Гэ тыя дні аплач ва юц ца 

ў па ме ры ся рэд ня га за роб ку за па пя-

рэд нія два ме ся цы. Тым, хто здае кроў 

бяз вы плат на, вы плач ва ец ца ка ля 24 

руб лёў на хар ча ван не, акра мя та го, 

до нар мае пра ва на два вы хад ныя дні 

(адзін з іх не аплач ва ец ца).

Як рас ка заў за гад чык ад дзя лен ня 

на рых тоў кі кры ві ў вы яз ных умо вах 

РНПЦ транс фу зі я ло гіі і ме ды цын-

скіх бія тэх на ло гій Ан тон СВІР СКІ, 

ужо ка ля 160 ча ла век ста лі до на ра-

мі імун най плаз мы, якая вы ка рыс-

тоў ва ец ца для ля чэн ня па цы ен таў з 

COVІD-19. Не ка то рыя з іх ажыц ця ві лі 

па дзве-тры да на цыі і рых ту юц ца да 

чац вёр тай. Ва ўсіх до на раў, хто пе ра-

хва рэў на ка ра на ві рус ную ін фек цыю, 

у той ці ін шай сту пе ні зна хо дзі лі ан ты-

це лы. Боль шасць та кіх до на раў здае 

плаз му бяз вы плат на.

Але на КРА ВЕЦ.

Ка лі га доў пяць та му ўпер-

шы ню ак тыў на за га ва ры лі 

пра гіс та рыч ны Га рад скі сад, 

на ват ка лі прай шлі пер шыя 

су бот ні кі па рас чыст цы за рас-

ні каў хмыз ня ку, не вель мі і ве-

ры ла ся, што ста ра даў ні парк 

бу дзе ад ноў ле ны. Пра яго 

даў но і на дзей на за бы ва ла ся 

не ад но па ка лен не. Пры кры ты 

з бо ку ву лі цы Ле ні на вя лі кай 

ме ма ры яль най кам па зі цы яй 

«Вар та вым мя жы» за рос лы 

ла пік зям лі па да ро зе ў крэ-

пасць не асаб лі ва і ма зо ліў 

во чы. Дзі кі ку то чак пры ро ды 

ў са мым цэнт ры го ра да асоб-

ныя га ра джа не пры звы ча і лі, 

на прык лад, для сма жан ня 

шаш лы коў. Пра гэ та рас ка за-

ла жы хар ка ад на го з су сед ніх 

да моў. Фо
 та

 В
а л
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З на го дыЗ на го ды Вы ра та ваць ін шыя жыц ці
Мі ніст ры і чы ноў ні кі зда ва лі кроў на пя рэ дад ні Су свет на га дня до на ра

Бе ла рус кі Чыр во ны Крыж і РНПЦ транс фу зі я ло гіі 

і ме ды цын скіх бія тэх на ло гій ар га ні за ва лі су мес-

ную ак цыю па бяз вы плат най зда чы кры ві «Бяс печ-

ная кроў вы ра тоў вае жыц цё», пры мер ка ва ную да 

Су свет на га дня до на ра, які ад зна ча ец ца заўт ра. 

У ёй узя лі ўдзел не раў на душ ныя бе ла ру сы, пры-

чым ся род іх бы лі мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі-

мір Ка ра нік, мі ністр пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Іры на Кас це віч, кі раў нік бе ла рус ка га бю ро Су свет-

най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя Ба тыр Бер дык лы-

чаў, ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус ка га та ва рыст ва 

Чыр во на га Кры жа Воль га Мыч ко, кі раў нік офі са 

ЮНФ ПА ў Бе ла ру сі Воль га Атро шчан ка, кі раў нік 

Са ве та Бе ла рус кай аса цы я цыі ўра чоў Дзміт рый 

Шаў цоў, стар шы ня аса цы я цыі лёг кай ат ле ты кі 

Ва дзім Дзе вя тоў скі. Фо
та

 Б
ел
ТА

.
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