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НА ША МО ВА 
ПА ВІН НА БЫЦЬ УСЮ ДЫ!

З га мяль чан кай Свят ла най МА ЛЕЦ мы па зна ё мі лі ся пад час 

пра вя дзен ня дня пад піс чы ка ў ад дзя лен ні № 50 Го ме ля. 

Праў да, вы свет лі ла ся, што пад піс ку на «Звяз ду» жан чы на 

афор мі ла за га дзя, але ж па ды шла, каб па гу та рыць. І на пы-

тан не, ча му вы вы бі ра е це «Звяз ду», ад ка за ла: «Гэ та ж на ша 

на цы я наль ная га зе та — адзі ная на бе ла рус кай мо ве!»

Коль кі гадоў за пар з'яў ля ец ца пад піс чы цай, жан чы на на ват не 
мо жа дак лад на ўспом ніць. Ці то 30, ці то больш, ка жа. Пры гэ тым 
вель мі шка дуе, што не ву чы ла не ка лі бе ла рус кую мо ву ў шко ле:

— Мае баць кі мя не ад бе ла рус кай мо вы вы зва лі лі — як мно гіх 
у той час. Ста ла ці ка віц ца ёю знач на паз ней. Коль кі па да рож ні ча-
ла па све це, паў сюль ба чы ла: усе га на рац ца сва ёй род най мо вай. 
А на ша ж мо ва пры га жэй шая за італь ян скую! Мне зда ец ца, яна 
па він на быць больш чутна ўсю ды.

Сён ня Свят ла на Кан стан ці наў на пен сі я нер ка, а пра ца ва ла 
ўсё жыц цё ін жы не рам: доў гі час на го мель скім фа не ра-за пал-
ка вым кам бі на це, пе рад пен сі яй — у ганд лё вым до ме «Ма лоч-
ныя ка рун кі»:

— Я заў сё ды па раў ноў ваю ін фар ма цыю ў роз ных кры ні цах, у 
тым лі ку чы таю па лі тыч ныя агля ды «Звяз ды». Мне ці ка выя пуб-
лі ка цыі За ха ра Бу ра ка ў руб ры цы «Кан ты нен ты». Заў сё ды важ на 
да вед вац ца пра сі ту а цыю ў роз ных кра і нах све ту. «Хат нюю эн-
цык ла пе дыю» чы таю і на ват неш та для ся бе па кі даю. Бы ло б доб-
ра, ка лі б вы на пі са лі, што азна ча юць узо ры на вы шы ван ках. Тым 
больш што яны ма юць асаб лі вас ці ў роз ных рэ гі ё нах кра і ны.

Мы са свай го бо ку па да ры лі Свят ла не Кан стан ці наў не су ве-
ні ры ад «Звяз ды».

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ



«Свя та му зы кі» (Fetе 
dе lа Musіquе) — што га до-
вая му зыч ная ак цыя, якая 
пра хо дзіць ва ўсім све це 
21 чэр ве ня і пры мер ка ва на 
да Дня лет ня га сон ца ста ян-
ня. Упер шы ню яна прай шла 
ў 1981 го дзе ў Фран цыі. 
З ча сам свя та на бі ра ла 
аба ро ты і да ця пе раш ня-
га мо ман ту ста ла знач най 
між на род най арт-па дзе яй. 
Сён ня больш за 100 дзяр-
жаў і 340 га ра доў па ўсім 
све це кож ны год пра вод-
зяць жы выя вы ступ лен ні 

ў рам ках «Свя та му зы кі». 
У гэ тым го дзе Бе ла русь 
упер шы ню да лу ча ец ца да 
та кой між на род най ак цыі.

«Свя та му зы кі» — вы-
дат ная на го да па зна ё міц ца 
з раз на стай нас цю му зыч-
ных жан раў, прад стаў ле ных 
у Бе ла ру сі і ў Фран цыі. Сты-
ля вая скі ра ва насць мінск а-
га «Fetе dе lа Musіquе» бу-
дзе шмат жан ра вай.

У гэ ты дзень му зей па ра-
дуе на вед валь ні каў не толь кі 
маг чы мас цю па зна ё міц ца з 
яго экс па зі цы я мі, але і па слу-

хаць му зы ку ў за лах — ужо з 
пер шых хві лін ад крыц ця.

Апа ге ем му зыч на га дня 
ста не кан цэрт у дво ры ку га-
лоў на га бу дын ка му зея. З 
18 да 23 га дзін пе рад гас-
ця мі свя та вы сту пяць са мыя 
роз ныя ар тыс ты. Гэ та Аня 
Жда на ва (ін ды-поп/элект-
ро ні ка) — ула даль ні ца прэ-
міі «Най леп шы элект рон ны 
аль бом» 2017 го да, па вод ле 
вер сіі сай та ехреrtу.bу. Так -
са ма Mаlаnkа Оrсhеstrа
(поп-фолк) — бе ла рус кі му-
зыч ны гурт, які вы кон вае 
му зы ку ў роз ных сты лях 
— ад ска да gурsу-твіста. 
Мож на бу дзе па чуць Rе1іkt 
(ма дэрн-рок) — гурт-пе ра-
мож цу ў на мі на цыі «Най-
леп шы рок-аль бом» за дыск 
«Ле ка выя тра вы» ў 2015 
го дзе, паводле версіі сай та 

ехреrtу.bу. Яшчэ адзін яск ра-
вы ўдзель нік — Nіzkіz (поп-
рок). Гэ ты гурт вы сту паў на 
мно гіх му зыч ных фес ты ва-
лях, іх сінгл «Не бяс печ на» 
стаў га лоў ным хі том 2017 го -
да, паводле версіі му зыч на-
га пар та ла Tuzіn.fm.

Ама та раў вы на ход лі вай 
му зы кі і вы тан ча на га гу-
чан ня па це шаць спе цы яль-
на за про ша ныя з Фран цыі 
ар тыс ты: Раtrісіа Bоnnеr 
(ва кал), Jеаn-Mісhеl Рrоust 
(сак са фон), якія прад ста-
вяць су мес ную пра гра му з 
доб ра вя до мым у Бе ла ру сі 
і за яе ме жа мі трыа Кан-
стан ці на Га ра ча га.

Кошт бі ле таў — 5 BYN, 
для школь ні каў, пен сі я не-
раў, сту дэн таў — 3 BYN.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

ДА ДНЯ ЛЕТ НЯ ГА СОН ЦА СТА ЯН НЯ
Свя та му зы кі ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі

Ста ліч нае жыл лёСта ліч нае жыл лё  

КВА ТЭ РЫ СЁЛЕТА Ў ЦАНЕ...
За год жыл лё вая не ру хо масць у Мін ску падаражэла на 22 %

Зга да ныя аб ме жа ван ні па крэ ды-
тах быц цам бы па він ны вес ці да па тан-
нен ня жыл ля, але ў нас спе цы я ліс ты 
па не ру хо мас ці праг на зу юць яшчэ ня-
знач нае па да ра жэн не па вы ні ках го да. 
У маі ў ста лі цы пра цяг ваў ся рост цэн 
на ква тэ ры. Ся рэд ні кошт «квад ра та»
да сяг нуў 2,5 ты ся чы руб лёў, што на
8 % больш, чым у сту дзе ні, і на 22 % — 
чым у маі мі ну ла га го да. Па да ра жэн-
не ад бы ва ец ца на фо не не да стат ко-
вай пра па но вы пер ша сна га жыл ля, 
а гэ тая праб ле ма не вы ра ша ец ца 
з пры чы ны дэ фі цы ту пля цо вак пад 
за бу до ву, га во рыць га на ро вы стар-

шы ня са ве та Бе ла рус кай аса-

цы я цыі «Не ру хо масць» Мі ка лай 

ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

Наш экс перт сцвяр джае, што цэ ны 
на ква тэ ры ў но ва бу доў лях пад ня лі-
ся, бо са міх да моў ста но віц ца менш. 

Ужо на ват па нэль нае 
жыл лё пра па ну юць па 2400—2600 
руб лёў за квад рат ны метр. Вя до-
ма, па вы шэн не цэн на 22 % за год — 
гэ та за шмат, до сыць не ча ка на і 
амаль што не рэ аль на. Да чэр ве ня 
на ме ці ла ся ста бі лі за цыя цэн, по пы ту 
і пра па но вы. Здзе лак ста ла менш.
У прын цы пе ле там час цей за ўсё ў 
нас на зі ра ец ца за ціш ша. На дум ку 
Мі ка лая Пра ста лу па ва, да ся рэ дзі ны 
жніў ня змен на рын ку не ад бу дзец ца, 
а вось ча го ча каць да лей...

У Мін ску шмат жыл ля бу да вац ца 
ўжо не бу дзе. Утво рыц ца дэ фі цыт но-
ва бу доў ляў, які і так ёсць. Ад на па ка ё-
вая ква тэ ра за 100—120 ты сяч руб лёў 
без аздаб лен ня — гэ та ня пра віль на, 
асаб лі ва з улі кам якас ці бу даў ніц тва. 
У га лоў ным ме га по лі се кра і ны штуч-
на ство ра ны дэ фі цыт но ва бу доў ляў. 

Зям лю ў го ра дзе не да юць, ва кол 
каль ца вой за бу доў ваць не жа да юць. 
За пер ша сным бу даў ніц твам рас це і 
ца на дру гас на га жыл ля. Ка ля 90 % 
пра даў цоў ква тэр на дру гас ным рын-
ку ўза мен куп ля юць ін шае жыл лё, 
па ляп ша юць жыл лё выя ўмо вы. І ўсе 
хо чуць но ва бу доў лі, а іх ма ла.

На ват ка лі пра да ваць ма лень кую 
ква тэр ку ў ста рой па нэль цы за 80 ты-
сяч руб лёў, то за ста ец ца ку піць больш 
пра стор ную но ва бу доў лю за 110 ты-
сяч руб лёў ды звер ху ўклас ці 20 ты сяч 
у аздаб лен не. Ва ры ян таў па леп шыць
жыл лё выя ўмо вы ня шмат, лі чыць 
Мі ка лай Пра ста лу паў. Але наш экс-
перт упэў не ны, што пас ля ле та цэ ны 
ві да воч на не пой дуць уніз...

Сяр гей КУР КАЧ



21 чэр ве ня ў 18 га дзін у дво ры ку На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея ад бу дзец ца кан цэрт ная 

пра гра ма ў рам ках між на род най ак цыі «Свя та 

му зы кі» (Fetе dе lа Musіquе). Ме ра пры ем ства 

ар га ні за ва на му зе ем су мес на з кан цэрт ным 

агенц твам «Эк ві ліб ры ум Артс» па іні цы я ты ве 

па соль ства Фран цыі ў Бе ла ру сі і пры пад трым цы 

Мі ніс тэр ства куль ту ры.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

«ПЛЯЖ НЫ» БРАН ЗА ЛЕТ-КА ША ЛЁК
І ў нас ста лі вы ка рыс тоў ваць бес кан так та выя бан-

каў скія пла цеж ныя бран за ле ты для хут кай і зруч-

най апла ты. Ця пер да стат ко ва пры клас ці ру ку да 

тэр мі на ла, каб раз лі чыц ца ў кра мах, ка фэ, рэ ста ра-

нах, на АЗС або за пра езд у мет ро. Пі лот ны пра ект 

рэа лі за ваў Прі ор банк су мес на з кам па ні яй Vіsa.

Бран за лет мож на вы ка рыс тоў ваць у па да рож жах — 
пры ла дай мож на аплач ваць па куп кі як у Бе ла ру сі, так і 
за мя жой. Га джэт не ба іц ца ва ды і пе ра па даў тэм пе ра тур, 
так што яго мож на сме ла браць на пляж, у аква парк або 
трэ на жор ную за лу.

Бран за лет змайстраваны до сыць прос та. У яго ўбу-
да ва ны па мен ша ны дуб лі кат карт кі з ан тэ най (мі ні-чып 
MіnіTag), які мае ўсе функ цыі бес кан так та вых кар так 
Vіsa Classіc payWave. Каб здзейс ніць пла цеж, трэ ба 
толь кі пад нес ці бран за лет да пла цеж на га тэр мі на ла з 
пад трым кай бес кан так та вай тэх на ло гіі.

Пры апла це ра хун каў да 20 руб лёў апе ра цыя пра хо-
дзіць прак тыч на ім гнен на — для яе па цвяр джэн ня не па-
тра бу ец ца ПІН-код. У вы пад ку буй ной куп лі пла цеж трэ ба 
па цвер дзіць, як і са звы чай най карт кай. У якас ці бо ну су 
да бран за ле та вы да ец ца бан каў ская пла цеж ная карт ка 
для ажыц цяў лен ня апе ра цый у пры ла дах без пад трым кі 
бес кан так та вай апла ты.

Пер шы мі на він ку вы пра ба ва лі су пра цоў ні кі ад ной 
пры ват най фір мы. Ме на ві та та кім іна ва цый ным ра-
шэн нем банк па він ша ваў ІT-кам па нію з 25-год дзем. 
«Па куль бран за ле ты ў воль ны про даж па сту паць не 
бу дуць. Але ў бу ду чы ні мы пла ну ем зра біць тэх на ло гію 
да ступ най для ўсіх клі ен таў, даў шы маг чы масць хут ка 
і зруч на аплач ваць та ва ры ці па слу гі», — рас ка за лі ў 
Прі ор бан ку.

Сяр гей КУР КАЧ



Па звест ках На цы я наль на га ка даст ра ва га агенц тва, у маі 

бы ло ўся го 1000 да га во раў куп лі-про да жу. На куп лю вы-

дат ка ва лі 143 міль ё ны руб лёў. Гэ та зна чыць, у ся рэд нім 

ква тэ ра каш та ва ла 143 ты ся чы руб лёў. У па раў на нні з па-

пя рэд ні мі ме ся ца мі ад быў ся спад па куп ніц кай ці ка вас ці. 

У лю тым, са ка ві ку і кра са ві ку здзе лак бы ло на 14 % больш, 

чым у маі. Рас тлу ма чыць па дзен не рын ку мож на і но вы мі 

пра ві ла мі вы да чы крэ ды таў. Ця пер ёсць жорст кае аб ме-

жа ван не, ка лі на вы пла ту пра цэн таў і асноў на га доў гу ў вас 

па він на прыходзіцца не больш як 40 % ад пры быт ку. Та му 

буй ныя крэ ды ты ста лі да ступ ныя да лё ка не ўсім.

Чыр во ная карт ка 
пры нес ла Япо ніі пе ра мо гу

Учо ра на чэм пі я на це све ту ўпер шы ню зда ры ла ся 
яшчэ ад на гуль ня вая па дзея. Пер шую чыр во ную 
карт ку на мун дзі я лі ў Ра сіі атры маў паў аба рон-

ца збор най Ка лум біі Кар лас Сан чэс. У па чат ку гуль ні з Япо ні яй 
(гру па Н) ён у штраф ной ад біў ру кой мяч, які ля цеў у ва ро ты 
яго ка ман ды. Па ка ран не бы ло хут кім і су ро вым — Сан чэс на кі-
ра ваў ся гля дзець фут бол па тэ ле ві за ры, а Сін дзі Ка га ва за біў 
гол з пры зна ча на га 11-мет ро ва га.

Вар та ад зна чыць, што ка лум бій цы не апус ці лі ру кі, а на коль кі 
ха па ла сіл на ма га лі ся ады грац ца, і гэ та ў іх атры ма ла ся. У кан цы 
пер ша га тай ма Ху а на Кін тэ ра да во лі хіт ра вы ка наў штраф ны 
ўдар, пад ма нуў шы і сцен ку, і япон ска га гал кі пе ра, які зла віў 
мяч ужо за лі ні яй ва рот, але ўпар та да каз ваў суд дзі, што ён не 
да пус ціў го ла. Ма быць, пра сіс тэ му ві дэа паў то раў за быў ся.

У дру гім тай ме ка ман да Япо ніі вель мі ста ра ла ся пе ра ўтва-
рыць сваю коль кас ную пе ра ва гу ў за бі тыя мя чы, і адзін раз у іх 
гэ та атры ма ла ся — на 73-й хві лі не пас ля вуг ла во га вы зна чыў ся 
Юя Аса ка. Ка лум бія вель мі ха це ла ады грац ца, на ват у мен шас ці 
кры ху пры ціс ну ла япон цаў да іх ва рот, але да го ла спра ва не 
дай шла. А вось збор ная Япо ніі па ра да ва ла пер шай пе ра мо гай 
прын цэ су сва ёй кра і ны Хі са ка Та ка ма да, якая пры сут ні ча ла на 
мат чы, ну і, зра зу ме ла, усіх сва іх су ай чын ні каў.

І дру гі матч гру пы Н так са ма пры нёс не та кую, як у мек сі-
кан цаў з чэм пі ё на мі све ту, але ўсё ж сен са цыю — ка ман да 
Се не га ла абы гра ла збор ную Поль шчы з лі кам 2:1. Пер шым 
зда рыў ся аў та гол поль ска га гуль ца Цья га Чо не ка, пад во іў пе-
ра ва гу аф ры кан цаў М'Бае Ньянг, гол на ка рысць Поль шчы за біў 
Гжэ гаж Кры ха вяк.

Іван КУ ПАР ВАС.
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На слы хуНа слы ху  

«Еў ра ба чан не» мо гуць пе ра нес ці 
ў Аў стрыю?

Вы дан не ESCToday са спа сыл кай на Еў ра пей скі вя шчаль-

ны са юз па ве да мі ла, што Із ра іль мо жа быць па збаў ле ны 

пра ва пра во дзіць на ле та між на род ны пе сен ны кон курс 

«Еў ра ба чан не». Ар га ні за та ры асце ра га юц ца «праз мер-

най па лі ты за цыі» музычнага шоу, бай ко ту з бо ку мно гіх 

удзель ні каў і аб васт рэн ня ара ба-із ра іль ска га кан флік ту.

Па звест ках еў ра пей скіх СМІ, ся род прад зю са раў кон кур су вя дуц-
ца раз мо вы аб пе ра но се ме ра пры ем ства ў Аў стрыю. Ра ней мі ністр 
куль ту ры Із ра і ля Мі ры Рэ геў па тра ба ва ла ад вя шчаль ні каў стро га га 
ўзгад нен ня з ура дам пра гра мы пад рых тоў кі «Еў ра ба чан ня» і на стой-
ва ла, што ка лі вы дат кі на кон курс фі нан суе дзяр жа ва, то пе сен ны 
фо рум му сіць прай сці ў Іе ру са лі ме ці больш ні дзе. Ад нак паз ней 
бы ло аб ве шча на, што на «Еў ра ба чан не-2019», акра мя не пры зна най 
ста лі цы Із ра і ля, прэ тэн ду юць яшчэ не каль кі га ра доў. Кан чат ко вае 
ра шэн не аб тым, дзе ўсё ж ад бу дзец ца конкурс, Еў ра пей скі вя-
шчаль ны са юз агу чыць не паз ней за ве ра сень гэ та га го да.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.


