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«ПАНТЭРА» ДЛЯ БАЙКЕРА

ЦЫТАТА ДНЯ

Павел УЦЮПІН,
міністр прамысловасці:

«Уступленне Беларусі
ў Сусветную гандлёвую
арганізацыю не нясе вялікіх
рызык для айчыннага
прамысловага сектара.
Для нас вялікіх выклікаў як
такіх ужо не будзе. Сёння
мы, па сутнасці, працуем
па правілах СГА, усе рызыкі
ўжо рэалізаваныя.
У прыватнасці, гаворка ідзе
пра дамоўленасці
і абавязацельствы Беларусі
ў Еўразійскім эканамічным
саюзе. Адпаведна,
дэ-факта мы знаходзімся
ў СГА, дэ-юрэ, вядома, ёсць
пытанні. Аднак пераваг
ад уступлення ў СГА
значна больш, чым рызык,
паколькі з'явіцца больш
магчымасцяў юрыдычна
абараніць інтарэсы
беларускіх вытворцаў, калі
іх прадукцыю не дапускаюць
на замежныя рынкі. Мы
разлічваем, што Беларусь
далучыцца да арганізацыі
ў 2020 годзе».

Эксклюзіўныя арт-аб'екты мастака з Фаніпаля Уладзіміра КАНОНІКА можна ўбачыць на абласных аўтазапраўках «Беларуснафта».
Напрыклад, у Слуцку ўсталяваны жалезны «пегас», сканструяваны з
бэушных аўтазапчастак, у Заслаўі і ў Нясвіжы стаяць ваяры-рыцары
ў адпаведных латах, у Фаніпалі, Барысаве і Мінску знайшлі месца
іншыя інтэрактыўныя ўвасабленні майстра. Нарэшце, апошні артаб'ект — «матацыкл-пантэра» — пасяліўся на сталічнай запраўцы.
— Я імкнуўся ў вобразе «мотапантэры» паказаць прыгажосць,
моц і хуткасць, якімі ў аднолькавай меры валодае і грацыёзная

КОРАТКА
• У Беларусі правядуць
шырокае анлайн-анкетаванне з мэтай вывучэння
меркавання аб новых навучальных дапаможніках.
• З 21 лютага ў Беларусі
змяняюцца рознічныя цэны
на аў тамабільнае паліва.
Кошт бензіну АІ-92 складзе
Br1,44, АІ-95 — Br1,55, АІ98 — Br1,76, ДП — Br1,55.

дзікая кошка, і двухколавы матацыкл, — кажа Уладзімір Канонік
пра гэты арт-аб'ект. — У яго стварэнні мне дапамагалі іншыя спецыялісты — зваршчыкі, бляхары, кавалі.
Ужо дзесяць гадоў кніжны графік шукае адметную графіку ў метале, у незвычайных вобразах і дызайнерскіх канструкцыях. І таму
яго «аўтазаправачныя фішкі» нікога не пакідаюць раўнадушнымі.
На гэтым здымку браты Арцём і Ягор ШАРОХІ з цікавасцю знаёмяцца з незвычайным «байкерам» Уладзімірам Канонікам.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Культпрастора

Жыллёвае пытанне

Штучны ажыятаж
на «квадраты»

ТАНЕЦ З...
ЛЫЖКАМІ,

Ці паўплываюць буйныя спартыўныя спаборніцтвы
на кошт здымнага жылля ў Мінску

або У гурце толькі хлопцы!

• Дзяржаўтаінспекцыя
заклікае кіроўцаў быць
больш уважлівымі падчас туману і зменлівага
надвор'я.
• Кавярні з робатамі-барыста беларускай вытворчасці адкрыюцца ў аэрапортах Мінска і Кіева.
• У Беларусі захваральнасць на ІППШ у 2018 годзе знізілася ў параўнанні
з 2017-м на 4,6 % і склала
208,3 выпадку на 100 тыс.
насельніцтва.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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Калі вы лічыце народную музыку цікавай для вузкага кола слухачоў,
значыць, вы ніколі не былі на канцэрце «Нясвіжскіх лыжкароў».
Абсалютная большасць удзельнікаў гэтага народнага
інструментальнага ансамбля — маладыя зухаватыя хлопцы, у чыіх
выступленнях — і танцавальны імпэт, і гумарыстычна-пластычныя
замалёўкі, і спалучэнне самых нечаканых музычных фрагментаў:
ад «Касіў Ясь канюшыну» да Smoke on the water. Калектыў існуе ўжо
больш як 12 гадоў, мае багаты рэпертуар і гастрольны вопыт, а сёлета
атрымаў высокую ўзнагароду — спецыяльную прэмію Прэзідэнта
за папулярызацыю музычнага мастацтва, мэтанакіраваную работу
па эстэтычным выхаванні падрастаючага пакалення і актыўную
канцэртную дзейнасць.
Карэспандэнты «Звязды»
напрасіліся ў госці да
«Нясвіжскіх лыжкароў», каб
праверыць, ці не сапсавала
хлопцаў слава, і распытаць
мастацкага кіраўніка
калектыву Уладзіміра
СУХАВЕЯ пра тое, чаму
з лыжкамі толькі юнакі
і як ансамбль шумавых
інструментаў ператварыўся
ў культурную
адметнасць.
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Рынак нерухомасці заўсёды нестабільны перад значнымі мерапрыемствамі, якія прыцягваюць турыстаў.
Патэнцыйныя арандатары заўважаюць, што напярэдадні ІІ Еўрапейскіх гульняў у Мінску ўжо падняліся
кошты на здымнае жыллё.
Нам стала цікава, няўжо тыдзень пражывання ў сталіцы
з 21 да 31 чэрвеня абыдзецца гасцям у разы даражэй, чым
заўсёды? Будучыя турысты ўжо актыўна абмяркоўваюць
пытанне жылля на форумах і ў сацсетках. Некаторыя падумваюць, што трэба арандаваць кватэру прасцейшую,
але на месяц — маўляў, так дакладна танней, чым зняць
апартаменты на тыдзень і аплачваць кожныя суткі.
Як адзначае аналітык у сферы нерухомасці Арцём
САХАРЭВІЧ, пачатак года — гэта перыяд невялікага ажыўлення на рынку доўгатэрміновай арэнды жылля. Ужо не
першы раз адзначаецца рост попыту ў гэты час. Можна выказаць здагадку, што з надыходам новага года людзі больш
схільныя да змены абстаноўкі і пераезду ў новую кватэру.
У цяжкія для эканомікі гады, калі ў студзені трэсла курс
долара, падобную актыўнасць можна было спісаць на нежаданне арандатараў і ўласнікаў ісці на ўступкі ў пытанні
зніжак. Аднак лакальны студзеньскі ўсплёск з'яўляецца нормай і для спакойных гадоў.
Калі казаць аб пачатку гэтага сезона, то аказаць уплыў
на рынак арэнды кватэр магло тое, што напярэдадні ІІ Еўрапейскіх гульняў студэнтаў масава высялялі са Студэнцкай
вёскі. І хоць, па запэўненнях прадстаўнікоў ВНУ, студэнтам
прапаноўвалі іншыя інтэрнаты, некаторыя, асабліва старшакурснікі, маглі пераехаць на здымнае жыллё.

СТАР. 3

