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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ГЕ НЕ РАЛЬ НЫ САК РА ТАР ААН АБ ВЯС ЦІЎ АБ ПА ЧАТ КУ 
НО ВАЙ ХА ЛОД НАЙ ВАЙ НЫ

Ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш пры знаў не эфек-

тыў насць Са ве та Бяс пе кі і рас казаў пра па ча так но вай ха лод най 

вай ны. Пра гэ та ён за явіў у ін тэр в'ю швед ска му тэ ле ка на лу SVT. 

«Ха лод ная вай на вяр ну ла ся», — за явіў ён, ад зна чыў шы, што ў 

па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам ХХ ста год дзя ёсць іс тот ныя 

ад роз нен ні. «Та ды быў сур' ёз ны кан флікт па між ЗША і Са вец кім 

Са юзам. Ця пер Ва шынг тон і Маск ва не кант ра лю юць усіх, як гэ-

та бы ло раней. Мно гія кра і ны вель мі ак тыў ныя ў рэ гі ё не: Тур цыя, 

Іран, Са удаў ская Ара вія і ін шыя, ня ма двух ад на род ных кант ра-

ля ва ных бло каў», — рас тлу ма чыў Ан то ніу Гу тэ рыш. «Пад час 

ха лод най вай ны іс навалі функ цыі для дыя ло гу, кант ро лю і ка му-

ні ка цыі, каб га ран та ваць, што, ка лі ўзнік не ры зы ка кан фран та цыі, 

па дзеі не бу дуць вы хо дзіць за ме жы кант ро лю. За раз у іх больш 

ня ма ме ха ніз маў. Вось ча му сі ту а цыя на столь кі не бяс печ ная», — 

за ўва жыў ге не раль ны сак ра тар.

НА ПРЭ ЗІ ДЭНЦ КІХ ВЫ БА РАХ У ПА РА ГВАІ ПЕ РА МОГ 
КАН СЕР ВА ТАР БЕ НІ ТЭС

Кан ды дат ад кі ру ю чай у Па ра гваі кан сер ва тыў най пар тыі 

Соlоrаdо Ма рыа Аб до Бе ні тэс пе ра мог на вы ба рах прэ зі дэн та. 

Пра гэ та па ве да міў стар шы ня вы бар чай па ла ты рэс пуб лі кі Ха і-

ме Бес тар. У сва ёй пра гра ме 46-га до вы Бе ні тэс, які склаў з ся бе 

пар ла менц кія паў на моц твы дзе ля 

ўдзе лу ў прэ зі дэнц кай гон цы, пра-

па нуе пад трым лі ваць ніз кі ўзро-

вень па дат каў як для мяс цо вых, 

так і за меж ных кам па ній, уз мац-

ніць кант роль дзяр жаў ных ме жаў 

і ба раць бу з нар кат ра фі кам, па-

вя лі чыць коль касць пра цоў ных 

мес цаў за кошт рэа лі за цыі 

інф ра струк тур ных пра ек таў. 

Ён так са ма абя цае па вы сіць 

тэм пы рос ту эка но мі кі да 

6 % у год і вы каз ва ец ца су-

праць ле га лі за цыі ад на по лых 

шлю баў. Інаў гу ра цыя но ва га 

прэ зі дэн та, абра на га на пя ці-

га до вы тэр мін, па він на прай-

сці 15 жніў ня. Бры тан ская Thе 

Fіnаnсіаl Tіmеs ад зна чае, што Па ра гвай стаў чац вёр тай кра і най 

Ла цін скай Аме ры кі пас ля Чы лі, Пе ру і Ар ген ці ны, на сель ніц тва якой 

на апош ніх вы ба рах пад тры ма ла кан ды да та ад пра ва га кры ла.

ВЫ БУХ СМЯ РОТ НІ КА Ў КА БУ ЛЕ ЗА БРАЎ ЖЫЦ ЦІ 
БОЛЬШ ЗА ПАЎ СОТ НІ ЧА ЛА ВЕК

Пас ля вы бу ху ў цэнт ры рэ гіст ра цыі вы бар шчы каў у Ка бу ле 

за гі ну лі па мен шай ме ры 57 ча ла век, па ве дам ля юць ула ды Аф-

га ні ста на. Па апош ніх звест ках, 119 ча ла век бы лі па ра не ныя ў 

вы ні ку вы бу ху ў на тоў пе лю дзей, якія ча ка лі ка ля ўва хо да ў цэнтр. 

Па ін фар ма цыі мяс цо вых СМІ, ся род за гі ну лых — 21 жан чы на і 

пяць дзя цей. Ад каз насць за на пад узя ла на ся бе эк стрэ місц кая 

гру поў ка «Іс лам ская дзяр жа ва» (ІД). Рэ гіст ра цыя вы бар шчы каў 

на вы ба ры, якія па він ны прай сці ў каст рыч ні ку, па ча ла ся ра ней у 

гэ тым ме ся цы. За гэ ты час ад быў ся шэ раг на па даў на цэнт ры рэ-

гіст ра цыі. Мі ністр унут ра ных спраў Аф га ні ста на рас ка заў Бі-бі-сі, 

што «Та лі бан» і ІД за бі ва юць гра ма дзян скіх асоб, каб на стро іць 

лю дзей су праць ура да і спра ва ка ваць ха ос. За вы ба ра мі ў за ка на-

даў чыя ор га ны ўла ды сё ле та ру шаць услед прэ зі дэнц кія вы ба ры 

ў 2019 го дзе. Па вод ле ацэ нак Бі-бі-сі, урад Аф га ні ста на цал кам 

кант ра люе толь кі 30 пра цэн таў тэ ры то рыі кра і ны, у той час як 

ас тат нія ра ё ны зна хо дзяц ца пад па гро зай на па даў «Та лі ба на» і, 

у мен шай сту пе ні, ІД.
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СТАР. 2

Анд рэй ШО РАЦ, 

стар шы ня 

Мін гар вы кан ка ма:

«У ста лі цы пра во дзіц ца 
пас ля доў ная ра бо та 
па ўпа рад ка ван ні 
функ цы я на ван ня 
аб' ек таў се зон на га 
не ста цы я нар на га 
ганд лю, удас ка на лен ні 
іх знеш ня га вы гля ду, 
умоў ар га ні за цыі 
ганд лю. У Мін ску 
не аб ход на больш 
шы ро ка ўка ра няць 
су час ныя фар ма ты 
се зон на га ганд лю. 
Прад стаў ле ныя 
ў го ра дзе па лат кі 
па про да жы 
пра ха ла джаль ных 
на по яў, ма ро жа на га, 
га род ні ны і са да ві ны 
не ад па вя да юць 
ста ліч на му ста ту су. 
Га рад скім служ бам 
не аб ход на вы ву чыць 
во пыт ін шых га ра доў 
у гэ тай сфе ры і ўнес ці 
пра па но вы па раз віц ці 
сет кі не ста цы я нар ных 
ганд лё вых аб' ек таў, 
на ла дзіць уза е ма дзе ян не 
з прад стаў ні ка мі 
пры ват на га біз не су 
ў гэ тым пы тан ні».

ЦЫТАТА 
ДНЯ

ДА СВАІХ КА РА НЁЎ —
З ЛЮ БОЎЮ 
І ПА ВА ГАЙ

На рэс пуб лі кан скім су бот ні ку Аляк сандр Лу ка шэн ка з тры ма сы на мі 
доб ра ўпа рад ка ваў Тра фі ма ву кры ні цу на сва ёй ма лой ра дзі ме

Прэ зі дэнт пра ца ваў ка ля аг ра га рад ка Алек санд рыя ў Ма гі лёў скай 

воб лас ці. Тра фі ма ва кры ні ца бы ла ад ноў ле на не каль кі га доў та му, 

ва да ў ёй чыс тая і асве ча ная, па яе пры яз джа юць не толь кі 

з на ва коль ных га ра доў і ра ё наў, але і з Ра сіі. Мес ца ста лі на зы ваць 

так па іме ні дзе да Прэ зі дэн та, цес ля ра Тра фі ма, які ўлад ка ваў 

кры ні цу. У дзя цін стве тут вель мі лю біў ад па чы ваць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Для мя не не звы чай на тут усё. Гэ та мая ра дзі ма. Тут ня ма квад рат на га 

мет ра, дзе я ў свой час не ха дзіў ба са нож. Або ка роў па сві лі — тут быў сва-

бод ны луг, ён за рос у на шы ча сы, тут мы на рых тоў ва лі дро вы. Та му кож ны 

метр пад мя ты ма і мі дзі ця чы мі на га мі, — па дзя ліў ся ўспа мі на мі кі раў нік 

дзяр жа вы. — Та му для мя не тут усё да гэ та га ча су не звы чай на і ў той жа 

час звык ла».

Пад час су бот ні ка тры бры га ды са джа лі дрэ вы і кус ты, улад коў ва лі клум бы 

і да рож кі, збі ра лі і ве ша лі шпа коў ні. Акра мя та го, быў уста ля ва ны па мят ны 

знак з ка рот кай гіс то ры яй гэ та га мес ца.

У гу тар цы з жур на ліс та мі Прэ зі дэнт ад зна чыў, што Год ма лой ра дзі мы, якім 

у на шай кра і не аб' яў ле ны 2018-ы, — гэ та толь кі па ча так ад па вед най пра цы. 

«Гэ та на ват не Год ма лой ра дзі мы, а трох год ка, та му што за год мы на ўрад 

ці неш та там па бу ду ем, ство рым. Ад ра зу лю дзей не па вер неш [...], — ска заў 

кі раў нік дзяр жа вы. — І та ды я пра па на ваў, да вай це мы аб' явім гэ ты Го дам 

ма лой ра дзі мы і па ду ма ем пра пад аў жэн не. Та му гэ та толь кі старт».

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, пры вод зя чы ў па ра дак аг ра га рад кі, не вар та 

за бы ваць так са ма пра буй ныя і звы чай ныя вёс кі, па сёл кі га рад ско га ты пу, 

бы лыя цэнт ры гас па да рак.

Акра мя гэ та га, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў ста біль ную сі ту а цыю ў 

ва лют най сфе ры і пы тан ні ін фля цыі. «Ру бель у нас па куль ста біль ны. А ча-

кан ні... Я пра вод жу па ра лель. Па мя та е це, ка лі мы вы му ша ныя бы лі пе рай сці 

да больш жорст кай гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі. Усё роў на ад туль гэ тыя 

ча кан ні па дэ валь ва цыі руб ля іш лі. Лю дзі ду ма лі, што бу дзе з руб лём. Але 

сён ня вы ўжо пра гэ та прак тыч на за бы лі ся, — на га даў Прэ зі дэнт. — Так, у 

Ра сіі час та кры чаць з гэ тай на го ды, ну і мы чу ем гэ та. Але ўжо ня ма гэ тых 

ва ган няў, ня ма ва ла ціль нас ці на ва лют ным рын ку, на фон да вых рын ках і 

гэ так да лей. Та му больш ста біль на ста ла».

Ён так са ма да даў, што ў мі ну лым го дзе ў нас атры ма ла ся за ха ваць ін-

фля цыю на пры маль ным спраг на за ва ным уз роў ні, і пры знаў, што ін фля цыя 

яшчэ ёсць, ад нак ад па вед ная ра бо та вя дзец ца.

Яшчэ кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў Бе ла ру сі ня ма ні я кіх пад стаў 

для рос ту цэн. Ён пры вёў у прык лад ЖКГ, дзе бы ло пры ня та ра шэн не не па-

вы шаць іх больш чым на пяць до ла раў у год. Ня ма пры чын па вы шаць цэ ны 

і на пра дук ты, па коль кі аб са лют ная боль шасць хар ча ван ня — бе ла рус кай 

вы твор час ці, а ім парт ны склад нік не вя лі кі. Та кое маг чы ма толь кі ў вы пад ку 

форс-ма жо ру звон ку, ад нак бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў не насць, што гэ-

та га не ад бу дзец ца.

Ма лень кі ўклад у ве лі зар ную спра ву
Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва пад час рэс пуб лі-

кан ска га су бот ні ка зай ма ла ся доб ра ўпа рад ка ван нем тэ ры то рыі ва кол Са-

фій ска га са бо ра ў По лац ку, са дзі ла туі. На яе дум ку, паў дзель ні чаць у та кім 

ме ра пры ем стве ў тых мес цах, дзе прай шло дзя цін ства, — вя лі кае за да валь-

нен не, бо кож на га цяг не на ра дзі му. «Кож ны мо жа ад чуць сваё да чы нен не да 

агуль най вя лі кай спра вы. Па кі нуць доб ры след на сва ёй ма лой 

ра дзі ме — гэ та вы дат на», — ска за ла На тал ля Ка ча на ва.

Сёння Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка звер нец ца 
са што га до вым Па слан нем да бе ла рус ка га на ро да 

і На цы я наль на га схо ду
Тра ды цый на на ме ра пры ем ства ў Аваль ную за-

лу До ма ўра да за про ша ны най вы шэй шыя служ бо-

выя асо бы кра і ны, чле ны ўра да, кі раў ні кі ор га наў 

дзярж кі ра ван ня, най буй ней шых прад пры ем стваў, 

вя ду чых ВНУ, бан каў, прад стаў ні кі дып ла ма тыч-

на га кор пу са, срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

Вы ступ лен не кі раў ні ка дзяр жа вы бу дзе 

транс ля вац ца ў пра мым эфі ры па тэ ле ка на лах 

«Бе ла русь 1», «Бе ла русь 24» і Пер шым на цы я наль ным ка на ле Бе ла рус ка га ра дыё. 

Транс ля цыя пач нец ца ў 10.30. Тэ ле вер сія Па слан ня бу дзе па ка за на ў вя чэр нім эфі-

ры бе ла рус кіх тэ ле ка на лаў.

Па ча так го да на рын ку жыл ля вы сту пае пе ры я дам «раз-

ва руш ван ня» для па куп ні коў. Ін тэн сіў ны рост па куп ніц-

кай ак тыў нас ці звы чай на па чы на ец ца толь кі вяс ной. Але 

не сё ле та — пер шы квар тал быў не менш ак тыў ны, чым 

вяс на мі ну ла га го да. Па звест ках ад дзе ла кан са лтын гу 

і ана лі ты кі гру пы кам па ній «Твая ста лі ца», коль касць 

пра да дзе ных па Мін ску ква тэр за сту дзень—са ка вік 

гэ та га го да на 24 % боль шая, чым за ана ла гіч ны пе ры-

яд ле тась.

Пра даў цы за ва ру шы лі ся
На дум ку ана лі ты каў жыл лё вай сфе ры, па ча так го да ад зна-

чыў ся рэ корд на ніз кай коль кас цю пра па на ва ных на про даж 

ква тэр — кры ху больш за пяць ты сяч, у той час як ся рэд ні 

ўзро вень скла дае ад 7 да 7,5 ты ся чы ква тэр.

Ін тэн сіў нае ска ра чэн не аб' ёму пра па но вы па ча ло ся яшчэ 

ў дру гой па ло ве мі ну ла га го да і пры кмет на па ско ры ла ся ў 

апош нія яго ме ся цы. Зболь ша га гэ та ад бы ва ла ся з-за вы со кай 

па куп ніц кай ак тыў нас ці, якая грун та ва ла ся на па тан не лых крэ-

ды тах і па зі тыў ных ча кан нях у да чы нен ні да рос ту да хо даў. Але 

так са ма ад зна ча лі ся і вы пад кі зняц ця не ка то ры мі пра даў ца мі 

ква тэр з про да жу ў ча кан ні яшчэ боль ша га рос ту цэн.

Увесь сту дзень і лю ты асаб лі вых змен у коль кас ці пра па-

на ва ных на про даж ква тэр не бы ло — па куп ні кі ад чу ва лі ві-

да воч ную аб ме жа ва насць вы ба ру. Але ўжо з са ка ві ка ры нак 

па чаў на паў няц ца све жы мі пра па но ва мі і за ме сяц коль касць 

ква тэр вы рас ла на 6 %. У пры ват нас ці, на ры нак ста лі вы хо-

дзіць пра даў цы, якія ад клад ва лі про даж не ру хо мас ці да яшчэ 

боль ша га па ве лі чэн ня цэн.

— Па коль кі боль шасць здзе лак здзяйс ня юц ца ў фар ма це 

«лан цуж коў», ка лі ад на ква тэ ра пра да ец ца з мэ тай на быц ця 

ін шай з да пла тай, то сэн су ў ад клад ван ні про да жу ня ма, па-

коль кі куп ляць ін шую ква тэ ру трэ ба бу дзе так са ма па больш 

вы со кіх цэ нах, — ка мен туе сі ту а цыю на мес нік ды рэк та ра па 

про да жах на дру гас ным рын ку жыл ля агенц тва не ру хо мас-

ці «Твая ста лі ца» Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА. — У пе ры яд не ста-

біль нас ці на рын ку, ня хай гэ та бу дзе рост або зні жэн не цэн, ці 

вар та куп ляць ква тэ ру ме на ві та за раз альбо трэ ба па ча каць? 

Ка лі ка заць пра «сён ня», то бя гу чы мо мант ад на знач на спры-

яль ны для куп лі жыл ля, па коль кі цэ ны яшчэ не моц на вы рас лі 

ў па раў на нні з тым дном, да яко га яны апус ці лі ся ў 2016 го дзе, 

ды і крэ ды ты вы сту па юць дзейс ны мі па моч ні ка мі.

Вар та ад зна чыць, што да стат ко ва вы со кая ак тыў насць па куп-

ні коў да зва ляе пра даў цам вы браць най леп шую па ца не пра па но-

ву ад па тэн цый на га па куп ні ка. Ад нак, да хо ды та кіх па куп ні коў не 

на столь кі вы со кія, каб пра да вец мог за ліш не «за дзі раць» кошт.

«Квад рат» пад рос ад ра зу на 200 рублёў
На пра ця гу пер ша га квар та ла цэ ны пра цяг ва лі што ме сяц 

па вя ліч вац ца. Пра даў цы, ула віў шы тэн дэн цыю рос ту цэн, ста лі 

ак тыў на вы стаў ляць ква тэ ры на про даж зу сім не па дэ ма кра-

тыч ных цэ нах мі ну ла га го да. У вы ні ку толь кі за са ка вік цэ ны 

пра па но вы вы рас лі на 2 %, а ў па раў на нні са 

снеж нем мі ну ла га го да — на 5 %.

Экс пер ты заЭкс пер ты за  

ЯКІЯ ЗМЕНЫ 
НА ДРУГАСНЫМ РЫНКУ ЖЫЛЛЯ

Сты хіяСты хія  

МОЦ НЫ ВЕ ЦЕР: 
ПА ВА ЛЕ НЫЯ ДРЭ ВЫ І ПЯС ЧА НАЯ БУ РА

Згод на з ін фар ма цы яй Мі ніс тэр ства па 

над звы чай ных сі ту а цы ях, з-за па ры ваў 

вет ру (да 27 м/с) па цяр пе лі 15 на се ле ных 

пунк таў у трох ра ё нах Ма гі лёў скай воб-

лас ці, у трох ра ё нах Мін скай воб лас ці і ў 

ад ным ра ё не Ві цеб скай воб лас ці.

Бы лі па шко джа ны да хі трох жы лых да моў, 

двух аб' ек таў сац куль тбы ту і 24 сель ска гас-

па дар чых бу дын каў. За фік са ва ны 34 вы пад-

кі не бяс печ ных па дзен няў дрэў у Ма гі лёў скай 

(20 вы пад каў), Мін скай (восем вы пад каў) аб лас-

цях і ў ста лі цы (шэсць вы пад каў), у вы ні ку якіх па-

шко джа ны тры лег ка выя аў та ма бі лі. Па цяр пе лых 

ня ма. Ра бот ні ка мі МНС і ін шых ар га ні за цый пра-

во дзі лі ся ра бо ты па рас пі лоў цы і ўбор цы дрэў.

Па ін фар ма цыі «Бел энер га», на пра ця гу су так 

на тэ ры то рыі кра і ны пе ры я дыч на па ру ша ла ся 

элект ра за бес пя чэн не 996 на се ле ных пунк таў. 

Акра мя гэ та га, моц ны ве цер спры яў рас паў-

сюдж ван ню агню ў час па жа раў у эка сіс тэ мах.

З-за ад сут нас ці элект ра энер гіі бы ло па ру-

ша на во да за бес пя чэн не ў аг ра га рад ку Се ні ца 

Мінск ага ра ё на.

На тра се М1 (Брэст — Мінск — гра ні ца Ра-

сіі), на ўчаст ку да ро гі па між Дзяр жын скам і Ба-

ра на ві ча мі, ад бы ла ся ня звык лая для Бе ла ру сі 

з'я ва — пяс ча ная бу ра. Ве ра год на, з па лёў пад-

ня ўся су хі пя сок. Бу ра ста ла пры чы най гі бе лі 

ча ла ве ка.

Па ін фар ма цыі УДАІ УУС Мі набл вы кан ка ма, 

па мёр па са жыр лег ка вуш кі, якая ўля це ла ў фу ру 

на да ро зе М1. Моц ны ве цер мог стаць пры чы най 

ава рыі, якая ад бы ла ся па блі зу вёс кі Ма лі наў ка ў 

Ня свіж скім ра ё не. Рап там пад ня ўся слуп пы лу, і 

кі роў ца ве лі ка гру за па чаў зні жаць хут касць з-за 

дрэн най бач нас ці. Кі роў ца лег ка во га аў та ма бі-

ля, які ру хаў ся за аў та по ез дам, не па спеў свое-

ча со ва пры тар ма зіць, ад бы ло ся ДТЗ. У вы ні ку 

спа да рож на га су тык нен ня 26-га до вы па са жыр 

аў та ма бі ля «Воль ва» з цяж кі мі траў ма мі быў 

шпі та лі за ва ны ў рэ ані ма цый нае ад дзя лен не 

баль ні цы, дзе праз не ка то ры час па мёр.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КОРАТКА

Кейт Мідл тан на ра дзі ла 

ўчо ра хлоп чы ка ў шпі та-

лі свя той Ма рыі ў Лон да не, 

па ве да мі лі ў Кен сінг тон скім 

па ла цы, прынц Уіль ям пры-

сут ні чаў пры ро дах. По л 

трэ ця га дзі ця ці гер ца гі ні і яе 

му жа тры ма лі ў та ям ні цы да 

апош ня га мо ман ту. 

У Гро дзен скай воб лас-

ці за ста но ві шчам у ля сах 

бу дуць са чыць квад ра коп-

та ры. Так са ма на 2018 год 

за пла на ва на раз віц цё сіс-

тэ мы ві дэа на зі ран ня за 

ляс ны мі ма сі ва мі.

Ран нія яра выя ў Бе ла ру сі 

па ста не на 23 кра са ві ка па се-

я ны на пло шчы 616,4 тыс. га, 

або 60,5 % пла на.

На чэм пі я на це све ту 

ў Ра сіі юні ёр ская збор ная 

Бе ла ру сі па ха кеі (U-18) 

пе ра маг ла ка ман ду Швей-

ца рыі з лі кам 5:4 (0:2, 2:0, 

3:2). Пе ра мо га па да печ ных 

Паў ла Пе ра пе хі на ста ла 

пер шай пас ля двух па ра-

жэн няў і да зво ліць збор най 

вы сту піць у плэй-оф.
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Аб рад «За ла тое 
вя сел ле» 
ад зна чы ла 
ў па лес кім 
аг ра га рад ку 
То неж 
Лель чыц ка га 
ра ё на сям'я 
Іва на і Над зеі 
ДРЫ НЕЎ СКІХ. 
За паў ве ка вы 

тэр мін су мес на га жыц ця яны 
вы га да ва лі чац вя рых дзя цей, 
і 21 кра са ві ка за ла тое вя сел ле 
ра зам з Іва нам і На дзе яй 
ад зна ча лі так са ма восем уну каў 
і сем праў ну каў.

Золата найвышэйшай Золата найвышэйшай 
пробыпробы


