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• У Бе ла ру сі пра вя дуць 

шы ро кае ан лайн-ан ке та-

ван не з мэ тай вы ву чэн ня 

мер ка ван ня аб но вых на-

ву чаль ных да па мож ні ках.

• З 21 лю та га ў Бе ла ру сі 

змя ня юц ца роз ніч ныя цэ ны 

на аў та ма біль нае па лі ва. 

Кошт бен зі ну АІ-92 скла дзе 

Br1,44, АІ-95 — Br1,55, АІ-

98 — Br1,76, ДП — Br1,55.

• Дзяр жаў та інс пек цыя 

за клі кае кі роў цаў быць 

больш уваж лі вы мі пад-

час ту ма ну і змен лі ва га 

на двор'я.

• Ка вяр ні з ро ба та мі-ба-

рыс та бе ла рус кай вы твор-

час ці ад кры юц ца ў аэ ра-

пор тах Мін ска і Кі е ва.

• У Бе ла ру сі за хва раль-

насць на ІППШ у 2018 го-

дзе зні зі ла ся ў па раў на нні 

з 2017-м на 4,6 % і скла ла 

208,3 вы пад ку на 100 тыс. 

на сель ніц тва.

КОРАТКА

Па вел УЦЮ ПІН, 

мі ністр пра мыс ло вас ці:

«Ус туп лен не Бе ла ру сі 
ў Су свет ную ганд лё вую 
ар га ні за цыю не ня се вя лі кіх 
ры зык для ай чын на га 
пра мыс ло ва га сек та ра. 
Для нас вя лі кіх вы клі каў як 
та кіх ужо не бу дзе. Сён ня 
мы, па сут нас ці, пра цу ем 
па пра ві лах СГА, усе ры зы кі 
ўжо рэа лі за ва ныя. 
У пры ват нас ці, га вор ка ідзе 
пра да моў ле нас ці 
і аба вя за цель ствы Бе ла ру сі 
ў Еў ра зій скім эка на міч ным 
са ю зе. Ад па вед на, 
дэ-фак та мы зна хо дзім ся 
ў СГА, дэ-юрэ, вя до ма, ёсць 
пы тан ні. Ад нак пе ра ваг 
ад ус туп лен ня ў СГА 
знач на больш, чым ры зык, 
па коль кі з'я віц ца больш 
маг чы мас цяў юры дыч на 
аба ра ніць ін та рэ сы 
бе ла рус кіх вы твор цаў, ка лі 
іх пра дук цыю не да пус ка юць 
на за меж ныя рын кі. Мы 
раз ліч ва ем, што Бе ла русь 
да лу чыц ца да ар га ні за цыі 
ў 2020 го дзе».
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СТАР. 4

Ка лі вы лі чы це на род ную му зы ку ці ка вай для вуз ка га ко ла слу ха чоў,  

зна чыць, вы ні ко лі не бы лі на кан цэр це «Ня свіж скіх лыж ка роў». 
Аб са лют ная боль шасць удзель ні каў гэ та га на род на га 
ін стру мен таль на га ан самб ля — ма ла дыя зу ха ва тыя хлоп цы, у чы іх 
вы ступ лен нях — і тан ца валь ны ім пэт, і гу ма рыс тыч на-плас тыч ныя 
за ма лёў кі, і спа лу чэн не са мых не ча ка ных му зыч ных фраг мен таў: 
ад «Ка сіў Ясь ка ню шы ну» да Smoke on the water. Ка лек тыў іс нуе ўжо 
больш як 12 га доў, мае ба га ты рэ пер ту ар і гаст роль ны во пыт, а сё ле та 

атры маў вы со кую ўзна га ро ду — спе цы яль ную прэ мію Прэ зі дэн та 

за па пу ля ры за цыю му зыч на га мас тац тва, мэ та на кі ра ва ную ра бо ту 

па эс тэ тыч ным вы ха ван ні пад рас та ю ча га па ка лен ня і ак тыў ную 

кан цэрт ную дзей насць.

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

на пра сі лі ся ў гос ці да 

«Ня свіж скіх лыж ка роў», каб 

пра ве рыць, ці не са пса ва ла 

хлоп цаў сла ва, і рас пы таць 

мас тац ка га кі раў ні ка 

ка лек ты ву Ула дзі мі ра 

СУ ХА ВЕЯ пра тое, ча му 

з лыж ка мі толь кі юна кі 

і як ан самбль шу ма вых 

ін стру мен таў пе ра тва рыў ся 

ў куль тур ную 

ад мет насць.

або У гур це толь кі хлоп цы!

Культ пра сто раКульт пра сто ра
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Жыл лё вае пы тан неЖыл лё вае пы тан не

Штуч ны ажы я таж 
на «квад ра ты»

Ці паў плы ва юць буй ныя спар тыў ныя спа бор ніц твы 
на кошт зды м на га жыл ля ў Мін ску

Ры нак не ру хо мас ці заў сё ды не ста біль ны пе рад знач-
ны мі ме ра пры ем ства мі, якія пры цяг ва юць ту рыс таў. 
Па тэн цый ныя аран да та ры за ўва жа юць, што на пя рэ-
дад ні ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у Мін ску ўжо пад ня лі ся 
кош ты на здым нае жыл лё.

Нам ста ла ці ка ва, ня ўжо ты дзень пра жы ван ня ў ста лі цы 
з 21 да 31 чэр ве ня абы дзец ца гас цям у ра зы да ра жэй, чым 
заў сё ды? Бу ду чыя ту рыс ты ўжо ак тыў на аб мяр коў ва юць 
пы тан не жыл ля на фо ру мах і ў сац сет ках. Не ка то рыя па-
дум ва юць, што трэ ба аран да ваць ква тэ ру пра сцей шую, 
але на ме сяц — маў ляў, так дак лад на тан ней, чым зняць 
апарт амен ты на ты дзень і аплач ваць кож ныя су ткі.

Як ад зна чае ана лі тык у сфе ры не ру хо мас ці Ар цём 
СА ХА РЭ ВІЧ, па ча так го да — гэ та пе ры яд не вя лі ка га ажыў-
лен ня на рын ку доў га тэр мі но вай арэн ды жыл ля. Ужо не 
пер шы раз ад зна ча ец ца рост по пы ту ў гэ ты час. Мож на вы-
ка заць зда гад ку, што з на ды хо дам но ва га го да лю дзі больш 
схіль ныя да зме ны аб ста ноў кі і пе ра ез ду ў но вую ква тэ ру.

У цяж кія для эка но мі кі га ды, ка лі ў сту дзе ні трэс ла курс 
до ла ра, па доб ную ак тыў насць мож на бы ло спі саць на не-
жа дан не аран да та раў і ўлас ні каў іс ці на ўступ кі ў пы тан ні 
зні жак. Ад нак ла каль ны сту дзень скі ўсплёск з'яў ля ец ца нор-
май і для спа кой ных га доў.

Ка лі ка заць аб па чат ку гэ та га се зо на, то ака заць уплыў 
на ры нак арэн ды ква тэр маг ло тое, што на пя рэ дад ні ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў сту дэн таў ма са ва вы ся ля лі са Сту дэнц кай 

вёс кі. І хоць, па за пэў нен нях прад стаў ні коў ВНУ, сту дэн там 

пра па ноў ва лі ін шыя ін тэр на ты, не ка то рыя, асаб лі ва стар ша-

курс ні кі, маг лі пе ра ехаць на здым нае жыл лё. СТАР. 3
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Экс клю зіў ныя арт-аб' ек ты мас та ка з Фа ні па ля Ула дзі мі ра КА НО-

НІ КА мож на ўба чыць на аб лас ных аў та за праў ках «Бе ла рус наф та». 

На прык лад, у Слуц ку ўста ля ва ны жа лез ны «пе гас», скан стру я ва ны з 

бэ уш ных аў та зап час так, у За слаўі і ў Ня сві жы ста яць ва я ры-ры ца ры 

ў ад па вед ных ла тах, у Фа ні па лі, Ба ры са ве і Мін ску знай шлі мес ца 

ін шыя ін тэр ак тыў ныя ўва саб лен ні май стра. На рэш це, апош ні арт-

аб' ект — «ма та цыкл-пан тэ ра» — па ся ліў ся на ста ліч най за праў цы.

— Я імк нуў ся ў воб ра зе «мо та пан тэ ры» па ка заць пры га жосць, 

моц і хут касць, які мі ў ад ноль ка вай ме ры ва ло да е і гра цы ёз ная 

дзі кая кош ка, і двух ко ла вы ма та цыкл, — ка жа Ула дзі мір Ка но нік 

пра гэ ты арт-аб' ект. — У яго ства рэн ні мне да па ма га лі ін шыя спе-

цы я ліс ты — звар шчы кі, бля ха ры, ка ва лі.

Ужо дзе сяць га доў кніж ны гра фік шу кае ад мет ную гра фі ку ў ме-

та ле, у не звы чай ных воб ра зах і ды зай нер скіх кан струк цы ях. І та му 

яго «аў та за пра ва чныя фіш кі» ні ко га не па кі да юць раў на душ ны мі.

На гэ тым здым ку бра ты Ар цём і Ягор ША РО ХІ з ці ка вас цю знаё-

мяц ца з не звы чай ным «бай ке рам» Ула дзі мі рам Ка но ні кам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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