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КРЫ ЛА ТЫЯ 
КВА ТЭ РА НАЙ МАЛЬ НІ КІ
Як і хто да па ма гае зма гац ца з не па жа да ны мі 

«су се дзя мі» і ін шы мі не прад ба ча ны мі сі ту а цы я мі
Не як ран кам я знай шла ў ся бе на кух ні не каль кі вос. Тра пі лі праз 

форт ку, па ду ма ла я, і па кі ну ла акно рас чы не ным, каб яны вы ле це лі. 

Пас ля за ўва жы ла, што яны па ста ян на лё та юць ка ля май го бал ко на. Хай 

са бе, вы ра шы ла я, абы не лез лі ўнутр. А праз два тыд ні су сед вы клі каў 

ра та валь ні каў, бо ў яго спаль ні лё та ла ўжо 50 на ся ко мых. Ака за ла ся, 

кры ла тыя «су се дзі» зра бі лі жыл лё не ў сты ку па нэ ляў звон ку до ма, як я 

ду ма ла, а прос та пад пад ло гай спаль ні Ва ло дзі, су се да звер ху, а ў плі це 

бал ко на ў іх бы ла 

толь кі «ве ран да» 

да апарт амен таў 

ве лі чы нёй 

ледзь ве 

не ў паў мет ра, 

якія яны 

«не санк цы я на ва на 

зды ма лі» ўжо 

не каль кі га доў. 

Вя до ма, за гэ ты 

час па ся лен не 

вос вы рас ла, 

і яны па ча лі 

«рас шы рац ца» 

з-пад пад ло гі 

ў спаль ню.
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• Ты дзень бе ла рус кай 

кух ні прой дзе ў Мін ску 

да 28 каст рыч ні ка. Прын-

цып — адзі ная рэ цэп ту ра 

і кошт не за леж на ад ты-

пу і кла са аб' ек та. Гас цям 

пра па ну юць пяць страў 

на цы я наль най кух ні.

• Урад вы зна чыў, як 
дыс ква лі фі ка ва ныя за до-
пінг спарт сме ны бу дуць 
вяр таць пры за выя.

• У Мін ску 20 каст рыч-

ні ка ад крыў ся рух транс-

пар ту па вон ка вым бо ку 

МКАД у ра ё не мік ра ра ё на 

Ло шы ца. Рух па ўсіх на-

прам ках МКАД, як і пад 

пу цеп ра во дам у бок ву ліц 

Ігу мен скі тракт і Ба буш-

кі на, пла ну ец ца ад крыць 

да 7 ліс та па да.

• Пін скае «Па лес се» бу-
дзе вы пус каць тэр ма тры-
ка таж і тры ка таж, які ад во-
дзіць віль гаць.

КОРАТКА

НА ЦЯГНІКУ 
ПА ВУЛІЦЫ 
ШАМПАНЬ

ХТО ТАКІ 
«МІСТАР «НЕ»

Дзміт рый КРУ ТОЙ, 

мі ністр эка но мі кі:

«У маі 2019 го да на адзін 
ты дзень вы па дае не каль кі 
вы хад ных дзён: 7 мая, 
у аў то рак, — Ра даў ні ца, 
тра ды цый на па ня дзе лак 
у гэ тым вы пад ку аб' яў ля ец ца 
вы хад ным днём з ад пра цоў кай 
у якую-не будзь су бо ту. 
А 9 Мая, у чац вер, — дзень 
Пе ра мо гі, та му пят ні цу, 
хут чэй за ўсё, так са ма 
аб' явяць вы хад ным днём — 
так са ма з пе ра но сам 
ад пра цоў кі на ін шы дзень. 
Та кім чы нам, толь кі 
на се ра ду, 8 мая, пры па дае 
адзін ра бо чы дзень. 
З эка на міч на га пунк ту 
гле джан ня пра ца ваць 
адзін дзень у ты дзень 
вя лі ка га сэн су не мае. 
Та му ўрад раз гле дзіць 
маг чы масць аб' яў лен ня 
«вы хад но га» тыд ня з 6 
да 12 мая. Уз ва жыў шы ўсе 
за і су праць, і бу дзем пры маць 
кан чат ко вае ра шэн не».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 13

Жыл лёЖыл лё

ЦЭ НЫ ЗА МЕР ЛІ
На дум ку экс пер та, да но ва га го да 
рост іх спы ніц ца, а ка лі і пад рас це, 
то не больш чым на 0,5-1 пра цэнт

Пас ля доў га га пе ры я ду знач най ак тыў нас ці на рын ку 

не ру хо мас ці по пыт на жыл лё ў ста лі цы зні зіў ся, на-

блі зіў шы ся да сва іх звы чай ных зна чэн няў. Ме сяч ная 

коль касць здзе лак ста ла та кой не вя лі кай, што яе ўжо 

не да стат ко ва, каб ак тыў на штур хаць цэ ны на ква тэ-

ры ўверх. У той жа час по пыт ця пер на та кім уз роў ні, 

яко га цал кам ха пае для пад тры ман ня ста біль най сі-

ту а цыі на рын ку, 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.

Па па пя рэд ніх звест ках, коль касць здзе лак куп лі-про да жу 
ў ве рас ні ака за ла ся на 3,8 % ні жэй шай, чым у жніў ні. По-
пыт ста бі лі за ваў ся на ўзроў ні 1020—1050 здзе лак, што па 
мер ках мі ну лых га доў з'яў ля ец ца цал кам звы чай ным па каз-
чы кам. У па раў на нні з ве рас нем мі ну ла га го да 
ква тэр у Мін ску ку пі лі на 14 % менш. СТАР. 4

У Сма ля віц кім ра ё не на тар фя ным ба ло це ёсць во зе ра, наз ва яко га па хо дзіць ад сло ва «свя тое» — Свя цец. На жаль, у на шыя дні ні хто 
не ве дае па хо джан ня гэ тай наз вы, бо ха ця б ле ген ды пра яго. Ця пер бе ра гі во зе ра за рас лі вер ба ло за мі і да са мой ва ды мож на па ды сці 
толь кі па штуч ных на сці лах-клад ках, якія па кла лі крэ а тыў ныя ры ба кі-вы дум шчы кі.
Адзін з та кіх маст коў на Свят цы па бу да ваў жо дзін скі пен сі я нер Ула дзі мір ВЕК ШЫН (на фо та). У воль ны час ён пры хо дзіць на во зе ра 
пары ба чыць, па быць сам-на сам з пры ро дай, ад па чыць.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Ры бац кі рэ лаксРы бац кі рэ лакс


