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Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ,

пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«У нас ёсць асоб ная 
ўлас ная пра гра ма па 
ліч ба ві за цыі знеш ня га 
ганд лю. Ка лі мы яе 
рэа лі зу ем, гэ та дасць 
плюс 1% да ВУП што год. 
Гэ та вель мі сур' ёз ны 
эфект. Гэ ты кі ру нак 
не аб ход на раз ві ваць і на 
пра сто ры Еў ра зій ска га 
эка на міч на га са ю за. 
І тут бе ла рус кі бок 
вы сту пае іні цы я та рам. 
Нам ха це ла ся б, каб
мы як мі ні мум 
не спаз ні лі ся, а лепш 
за ўсё — апы ну лі ся 
на пі ку гэ та га ру ху».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9677
Еўра 2,3325
Рас. руб. 0,0341
Укр. грыўня 0,0739

СТАР. 15

СТАР. 5

Дзівакі зніклі, 
дурні 

засталіся?

«Хата на хату» 
з Янкам Крукам 

20 КАНАЛАЎ

Праграма 
тэлебачання 
на тыдзень

Не ру хо масцьНе ру хо масць  

ЖЫЛ ЛЁ ВЫ КВАД РАТ
 ЯШЧЭ «СХУД НЕЕ»

Экс пер ты дру гас на га рын ку не ру хо мас ці ўпэў не ны, 
што ста ліч ныя ква тэ ры да на ступ на га ле та па тан не юць 

мі ні мум на 5 пра цэн таў.
Па вы ні ках ве рас ня коль касць вы стаў ле ных на про даж ква тэр па мен-
шы ла ся да мі ні маль на га за 2017 год уз роў ню ў 6 700. Ана ла гіч ны аб' ём 
пра па но вы ад зна чаў ся і ў каст рыч ні ку мі ну ла га го да. Але па доб ны 
ўзро вень, з пунк ту гле джан ня су ад но сін по пы ту і пра па но вы, нель га 
на зваць ніз кім — ён з'яў ля ец ца нар маль ным для Мін ска. Пас ля да во лі 
ак тыў на га ле та ў ве рас ні на 10—15% па мен шы ла ся коль касць за рэ гіст-
ра ва ных здзе лак. А гэ ты факт ужо дае пад ста ву для раз ваг на конт та го, 
што ры нак га то вы для да лей ша га віт ка зні жэн ня цэн. Каб пра фе сій на 
аца ніць сі ту а цыю на мін скім рын ку жыл ля і склас ці пра гноз на на ступ ныя 
не каль кі ме ся цаў, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў з вя до мым экс пер-
там у сфе ры жыл лё вай не ру хо мас ці — стар шы нёй са ве та Бе ла рус кай 
аса цы я цыі «Не ру хо масць» (Бе лАН) Мі ка ла ем ПРА СТА ЛУ ПА ВЫМ.

По пыт на ма лень кія ква тэ ры
Прый шла во сень — па ча ла зні жац ца і па куп ніц кая ак тыў насць. У па раў-

на нні з кан цом ле та, у ве рас ні яна зні зі ла ся прак тыч на на 17%. Гэ та па він на 
вы сту піць на гляд най пе ра сця ро гай для тых пра даў цоў ква тэр, якія ў зні жэн ні 
кош ту крэ ды таў уба чы лі па ча так пе ры я ду рос ту цэн. Мы ад зна ча ем та кія 
вы пад кі па цэ нах, якія са ма стой на вы стаў ля юц ца пра даў ца мі пры про да жы 
ква тэр. Пры гэ тым боль шасць з іх да гэ та га ча су пра цяг ва юць за ста вац ца ў 
ста не «ак тыў на га по шу ку» но ва га гас па да ра. На прак ты цы ж цэ ны рэ аль ных 
здзе лак на пра ця гу ўся го 2017 го да за ста юц ца пры клад на на ад ным уз роў ні 
— ад зна ча юц ца толь кі ня знач ныя ва ган ні, аб умоў ле ныя якас най струк ту рай 
пра да дзе ных у тым ці ін шым ме ся цы ква тэр.

Ня гле дзя чы на знач на «па тан неў шыя» за апош ні год крэ ды ты, да гэ туль 
пе ра важ ная част ка за рэ гіст ра ва ных у ця пе раш ні час здзе лак уяў ляе са бой не 
куп лю з «ну ля», а на быц цё больш пра стор най ква тэ ры ўза мен 
на яў най. СТАР. 4

«ЦУ КЕР КІ», 
«СА ЛА ДУ ХА», 

«ЛЕК СУС» І ІН ШЫЯ
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па бы ва лі на да чы ў ад на го 
з са мых во пыт ных паў ноч ных ві на гра да раў Еў ро пы

Ка ля 600 сар тоў ві на гра ду на поў на чы кра і ны за апош нія 

35 га доў вы са дзіў на да чы пад Ві цеб скам Вік тар КУ ХА РАЎ. 

А ў вы ні ку ўлас най се лек цыі па да рыў све ту ка ля 20 сар тоў. 

Ся род іх: «Бе лы», «Ві цеб скі», «Юбі лей ны Ку ха ра ва», «Лек сус» 

(без на сен ны), «Ша рус», «Са ла ду ха», «Ці хан»... Ён удзель нік 

дзяр жаў най пра гра мы «Ства рэн не на цы я наль на га ге не тыч на га 

фон ду гас па дар ча-ка рыс ных рас лін Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Кан-

ста туе, што вы рошч ваць ві на град пра сцей, чым 
па мі до ры. Праў да, трэ ба на ву чыц ца. СТАР. 4
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Су жэн цы Вік тар і Ве ра МОР ХАТ з вёс кі Зор ка 
Шар каў шчын ска га ра ё на — вер ныя пад піс чы кі 
«Звяз ды» — вы піс ва юць на шу га зе ту з 90-х га-
доў мі ну ла га ста год дзя. Якія б ні бы лі пе ра ме ны 
ў жыц ці, а Вік тар Стэ фа на віч і Ве ра Іва наў на ні 
ра зу не па мя ня лі свой чы тац кі вы бар. Гэ так жа як 
і ў сва ёй пра фе сіі: Вік тар Стэ фа на віч быў мо ва-

знаў цам і гіс то ры кам, Ве ра Іва наў на вы кла да ла 
фі зі ку і ня мец кую мо ву, бы ла ды рэк та рам Зор-
каў скай ся рэд няй шко лы. Да рэ чы, шко ла бы ла 
бе ла рус ка моў ная, і «Звяз да» час та бы ла кры ні-
цай ін фар ма цыі аб пра віль ным ужы ван ні мо вы.

— «Звяз да» і Зор ка (наз ва на шай вёс кі) — 
хоць і з'яў ля юц ца ад ноль ка вы мі аст ра на міч ны мі 

сім ва ла мі кос ма су і да лё кіх пла нет, але для нас 
у пер шую чар гу гэ тыя наз вы да юць ад чу ван не 
сва ёй ра дзі мы, без іх нель га ўя віць Бе ла русь, — 
ка жуць на шыя зор каў скія пад піс чы кі.

І з імі нель га не па га дзіц ца.
Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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