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У вы ні ку аформ ле ных за сту дзень—са ка-

вік здзе лак, ад на- і двух па ка ё выя ква тэ ры 

стан дарт ных спа жы вец кіх якас цяў па да ра-

жа лі прак тыч на на 200 рублёў за квад рат-

ны метр, а трох па ка ё выя на 100 рублёў за 

«квад рат».

Цэ ны на га то выя да пра жы ван ня ква тэ-

ры за ле жа лі, як ад якас ці ра мон ту і па кі-

ну тай мэб лі/тэх ні кі, так і ад уз рос ту до ма. 

Пры гэ тым у шэ ра гу вы пад каў мес ца зна-

хо джан не не аказ ва ла іс тот на га ўплы ву. 

На прык лад, ка лі ква тэ ра раз мя шча ла ся 

ў до ме ра ней шай, чым 2000 го да па бу до-

вы і маг ла па хва ліц ца све жым ра мон там, 

то мес ца зна хо джан не не ме ла іс тот на га 

ўплы ву на ца ну. Боль шае зна чэн не ме-

ла якасць ра мон ту. У той жа час цэ ны на 

ква тэ ры з ужо не све жым ра мон там знач-

на мац ней за ле жа лі ад тэ ры та ры яль на га 

раз мя шчэн ня.

Ся рэд нія цэ ны здзе лак з ква тэ ра мі 

дру гас на га рын ку на са ка вік 2018 го да

Стан дарт ных 
спа жы вец кіх якас цяў

Га то выя 
да пра жы ван ня 

(з ра мон там і мэб ляй)

ква тэ ры
ца на м2, 

BYN
кошт 

ква тэ ры
ца на м2, 

BYN
кошт 

ква тэ ры

1 п. 2520 86 000 2880 100 000

2 п. 2320 116 000 2620 132 000

3 п. 2080 136 000 2500 150 000

Ад сут насць тан на га
Ад на з асаб лі вас цяў бя гу чай сі ту а цыі ў 

тым, што з рын ку фак тыч на знік лі тан ныя 

ква тэ ры. І тое, што ця пер пра па ну ец ца тан-

ней як за 2 ты ся чы рублей за квад рат ны 

метр, дык гэ та жыл лё, як пра ві ла, ва ло дае 

ней кі мі іс тот ны мі за га на мі — аль бо раз ме-

шча на ў са мых ад да ле ных або праб лем ных 

ра ё нах, аль бо за па тра буе прос та аст ра на-

міч ных на ма ган няў для пры вя дзен ня яго ў 

жы лы вы гляд.

Ка ля 40 % па тэн цый ных па куп ні коў ад-

да юць пе ра ва гу ква тэ ры ў но ва бу доў лях і 

да мах, па бу да ва ных пас ля 2010 го да. Ад нак, 

іс тот ны рост цэн на су час ныя кар кас на-бло-

ка выя да мы пры му шае па куп ні коў раз гля-

даць ква тэ ры ў ін шых сег мен тах рын ку.

У дру гой па ло ве мі ну ла га го да, ра зам з 

рос там цэн, коль касць ін ша га род ніх па куп-

ні коў ста ла змян шац ца. Але ў бя гу чым го-

дзе мы зноў ба чым іх вяр тан не. Ад ме ся ца 

да ме ся ца іх коль касць не ста біль ная, але 

ў ся рэд нім па куп ні коў з рэ гі ё наў ка ля 14 % 

ад агуль най коль кас ці здзе лак.

Сек тар па ра бо це з іпа тэ кай
Ця пер дру гас ны ры нак жыл ля па-ра ней-

ша му ак тыў на пад трым лі ва ец ца бан каў скі мі 

крэ ды та мі. Больш за 30 % ква тэр на рын ку 

на бы ва ец ца з вы ка ры стан нем крэ дыт ных 

срод каў. Як пра ві ла, па куп нік пры цяг вае 

крэ ды ты для да пла ты той су мы, якая ад-

сут ні чае пры куп лі ква тэ ры боль шай пло-

шчы або раз ме не. Ня гле дзя чы на тое, што 

коль касць крэ дыт ных пра грам не па раў на-

ец ца з коль кас цю пра па на ва ных на про даж 

ква тэр, усё роў на, для шмат лі кіх па куп ні коў 

ме на ві та ўзяц це крэ ды ту ўяў ляе асноў ную 

цяж касць.

Каб спрас ціць для па куп ні коў на быц цё 

ква тэ ры ў крэ дыт, най буй ней шыя агенц твы 

сфар мі ра ва лі свой улас ны сек тар па ра бо це 

з іпа тэ кай і за клю чы лі парт нёр скія ад но сі-

ны з боль шас цю бан каў. Дзя ку ю чы гэ та му 

ў клі ен таў з'я ві ла ся маг чы масць вы браць 

ква тэ ру (як но ва бу доў лю, так і дру гас на га 

рын ку) і па даць за яў ку на атры ман не крэ ды-

ту ад на ча со ва — прос та з офі са, што знач на 

спра шчае і па ска рае ра шэн не жыл лё ва га 

пы тан ня.

Тры маг чы мыя сцэ на рыі
Ча го ча каць у да лей шым? Зні зіць ўзро-

вень по пы ту мо жа толь кі рост цэн і, ад па вед-

на, рост крэ дыт най на груз кі. Пры за ха ван ні 

іс ну ю чых на рын ку тэн дэн цый, рост цэн на 

рын ку маг чы мы на пра ця гу на ступ ных не-

каль кіх ме ся цаў. Пры гэ тым бу дзе на за паш-

вац ца аб' ём пра па но вы ква тэр, вы стаў ле ных 

на ры нак па за вы ша най ца не.

Вар та ўліч ваць, што не менш за 70 % 

здзе лак на рын ку «лан цу го выя» і яны фак-

тыч на грун ту юц ца на да пла це, якую ўно-

сіць па куп нік. Рост цэн на ква тэ ры па цяг-

не за са бой па ве лі чэн не аб' ёму да пла ты 

і па ве лі чэн не па ме ру па тра ба ва на га для 

куп лі крэ ды ту. Пры ад сут нас ці рос ту да-

хо даў на сель ніц тва, аб слу гоў ван не за па-

зы ча нас ці па крэ ды тах бу дзе ста на віц ца 

менш да ступ ным, на ват пры ніз кіх стаў ках 

на крэ дыт. У вы ні ку коль касць за клю ча ных 

здзе лак на рын ку бу дзе зні жац ца і па цяг не 

за са бой ста бі лі за цыю цэн, а ў да лей шым 

і іх па дзен не.

Раз гле дзім дру гі сцэ на рый. У вы пад ку, 

ка лі стаў кі па крэ ды тах вы рас туць (на ват 

ня знач на), а бе ла рус кі ру бель бу дзе за ста-

вац ца ста біль ным, што та ды?

У гэ тым вы пад ку на пра ця гу ад на го—

трох ме ся цаў цэ ны ста бі лі зу юц ца пры ад-

на ча со вым зні жэн ні аб' ёму на рын ку здзе-

лак. Фак тыч на, рост крэ ды таў, у паў га да вой 

перс пек ты ве, па цяг не за са бой ад кат цэн — 

у ме жах 2—5 %.

Па трэ цім сцэ на рыі іс тот на рас туць стаў кі 

і за меж ная ва лю та. Гэ та, ма быць, са мы кры-

тыч ны сцэ на рый. Пры знач ным па ве лі чэн ні 

ста вак крэ ды та ван ня і рос це аб мен на га кур-

су USD на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў мо жа 

ад быц ца так зва ны аб вал рын ка, ка лі цэ ны 

пой дуць уніз пры мі ні маль най коль кас ці іс-

ну ю чых здзе лак.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЯКІЯ ЗМЕНЫ НА ДРУГАСНЫМ ЯКІЯ ЗМЕНЫ НА ДРУГАСНЫМ 
РЫНКУ ЖЫЛЛЯРЫНКУ ЖЫЛЛЯ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ЗНА КА ВАЕ МЕС ЦА
Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў на су бот ні ку 

доб ра ўпа рад ка ва лі ме ма ры яль ны комп лекс «Трас ця нец»
Пом нік па бу да ва ны на мес цы ад най мен на га, чац вёр та га па 

коль кас ці зні шча ных вяз няў, кан цэнт ра цый на га ла ге ра ча-

соў Дру гой су свет най вай ны. Ах вя ра мі зла чын стваў у «Трас-

цян цы» ста лі звыш 206 ты сяч ча ла век.

— Гэ та зна ка вае мес ца не толь кі для За вод ска га ра ё на, го ра-

да Мін ска, кра і ны, але і для ўсёй між на род най гра мад скас ці. Гэ та 

пер шая лі нія гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў ме ма ры яль на га 

комп лек су «Трас ця нец». Ак тыў на ідзе ра бо та па ўзвя дзен ні дру гой 

лі ніі комп лек су — уро чы шча «Бла га ўшчы на», дзе ад бы ва лі ся рас-

стрэ лы і зна хо дзі лі ся мес цы па ха ван ня вяз няў кан цэнт ра цый на га 

ла ге ра, — рас ка за ла Ак са на НЯ ХАЙ ЧЫК, дэ пу тат Па ла ты прад-

стаў ні коў па Ша ба ноў скай вы бар чай акру зе № 91.

Па сло вах пар ла мен та рыя, ад крыц цё дру гой чар гі комп лек су 

за пла на ва на ў лі пе ні 2018 го да. Пер шая лі нія ме ма ры я ла поў нас цю 

бы ла па бу да ва на на срод кі бюд жэ ту, фон даў су бот ні каў, улас ныя 

ўзно сы гра ма дзян, аб' яд нан няў.

— Ка лі бы ла пер шая чар га ад кры та, сю ды пры яз джа лі прад стаў-

ні кі Гер ма ніі, Анг ліі, Із ра і ля і ін шых кра ін. У гэ тым мес цы зні шча лі не 

толь кі са вец кіх па лон ных. Між на род ныя фон ды так са ма вы ра шы лі 

ах вя ра ваць гро шы для да лей ша га бу даў ніц тва комп лек су, — ад-

зна чы ла Ак са на Ня хай чык.

На тэ ры то рыі комп лек су пра ца ва ла толь кі част ка дэ пу та таў. 

Боль шасць пар ла мен та ры яў у Год ма лой ра дзі мы вы ра шы ла пры-

няць удзел у су бот ні ках у сва іх рэ гі ё нах.

Па тра ды цыі част ка срод каў, за роб ле ных на рэс пуб лі кан скай 

ак цыі, пой дзе на пад рых тоў ку дзі ця чых азда раў лен чых ла ге раў і 

на ўлад ка ван не гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



На двор'еНа двор'е  

Ка рот ка ча со вы дождж, 
маг чы мы на валь ні цы

Спе цы я ліс ты лі чаць, што скар бон ка апад каў 
па поў ніц ца, але цал кам кам пен са ваць 
кра са віц кі дэ фі цыт не атры ма ец ца

Даждж лі вае на двор'е ча ка ец ца ў нас на гэ тым тыд-

ні, па ве да мі лі экс пер ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за-

брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мінпры ро ды.

Сён ня фран таль ны па дзел з су сед няй Поль шчы пры ня-

се на боль шую част ку тэ ры то рыі кра і ны ка рот ка ча со выя 

даж джы, у асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь ні цы. Ве цер 

за ход ні ўме ра ны, пры на валь ні цах па ры віс ты. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе плюс 11—18 гра ду саў, у паў ноч-

на-ўсход ніх ра ё нах — 9—10 цяп ла. У се ра ду на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

у асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь ні цы. Уна чы і ра ні цай 

сла бы ту ман. Ве цер за ход ні ўме ра ны, удзень па Ві цеб скай 

воб лас ці па ры віс ты. Уна чы ча ка ец ца ад плюс 4 да плюс 

10 гра ду саў, удзень — 10—17 цяп ла, па поўд ні мес ца мі — ад 

плюс 18 да плюс 22 гра ду саў.

Бу дзе даждж лі ва і ў чац вер, а ў асоб ных ра ё нах маг чы-

мы на валь ні цы. Ве цер за ход ні ўме ра ны, мес ца мі па ры віс-

ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 4—6 цяп ла па 

поў на чы і да плюс 11—13 гра ду саў па поўд ні кра і ны. Удзень 

ча ка ец ца ад плюс 12 да плюс 18 гра ду саў, па поўд ні мес ца мі 

па вет ра пра грэ ец ца да 20 цяп ла. У пят ні цу ўна чы мес ца мі, 

а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка-

рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь-

ні цы. Ве цер за ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

бу дзе ад 4 да 11 гра ду саў вы шэй за нуль, а ўдзень — 10—17 

цяп ла. У асоб ных ра ё нах кра і ны, пе ра важ на па паў ноч най па-

ло ве, ча ка юц ца не вя лі кія даж джы і ў су бо ту. Уна чы і ра ні цай 

сла бы ту ман. Ве цер за ход ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра ноч чу — 

1—7 цяп ла, удзень бу дзе ад плюс 12 па паў ноч ным ус хо дзе 

да плюс 20 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 

у ня дзе лю мес ца мі па кра і не праг на зу юц ца ка рот ка ча со-

выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. Ве цер паў ноч на-за ход-

ні ўме ра ны. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы — 2—8 цяп ла, у 

паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — ад плюс 9 да плюс 11 гра ду саў. 

Удзень бу дзе плюс 15—21 гра дус, па паў днё вым за ха дзе — 

22—25 цяп ла.

Ха рак тэр най асаб лі вас цю на двор'я ў гэ тым ме ся цы стаў 

па вы ша ны тэм пе ра тур ны фон і не да бор апад каў. На боль-

шай част цы тэ ры то рыі кра і ны іх вы па ла менш за 50 % ме-

сяч най нор мы.

Сяр гей КУР КАЧ



 Да рэ чы
МЕТР Б'Е РЭ КОР ДЫМЕТР Б'Е РЭ КОР ДЫ
Ся рэд няя ца на пра па но вы ква тэр 

у Мін ску ўзрас ла да 1300 до ла-

раў за метр упер шы ню з па чат ку 

2016 го да.

Як па ве дам ля юць экс пер ты Rеаlt.bу, за 

апош ні ты дзень яна па вя лі чы ла ся яшчэ на 

два до ла ры. Та кая вы со кая ца на жыл ля ў 

Мін ску апош ні раз фік са ва ла ся ў сту дзе ні 

2016 го да. Ця пер ца на пра па но вы ад на-

па ка ё вых ква тэр роў ная 1394 до ла рам за 

квад рат ны метр, двух па ка ё вых — 1300 

до ла рам, трох па ка ё вай — 1241 до ла ру 

за «квад рат».

Цэ ны на не ру хо масць рас туць з лі пе ня 

2017 го да. Та ды быў за фік са ва ны дзе ся ці-

га до вы мі ні мум — 1133 до ла ры за метр.

Вар та за ўва жыць, што пры ве дзе ныя 

ліч бы — гэ та цэ ны, якія вы стаў ля юць пра-

даў цы. Ся рэд няя ца на рэ аль на за клю ча-

ных здзе лак у са ка ві ку скла да ла 1236 до-

ла раў за квад рат ны метр.

Стар шы ня Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма Мі ка лай 

ШАРС НЁЎ, па моч нік Прэ зі-

дэн та — ін спек тар па Ві цеб-

скай воб лас ці Аляк сандр 

СУБ ОЦІН, стар шы ня аб лса-

ве та Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬЕЎ 

пад час су бот ні ка бра лі 

ўдзел у доб ра ўпа рад ка ван-

ні ме ма ры яль на га комп лек-

су ў Ра сон скім ра ё не.

Гэ та мес ца па мя ці за не се на 

ў Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-

куль тур ных каш тоў нас цяў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь.

Пра ца ва лі ра зам з імі кі раў-

ні кі струк тур абл вы кан ка ма, аб-

лас но га ўзроў ню пра ва ахоў ных 

ор га наў, ве дам стваў...

Удзель ні кі су бот ні ка вы ка на-

лі ра бо ты па пад сып цы да ро-

жак, зай ма лі ся доб ра ўпа рад ка-

ван нем тэ ры то рыі.

Комп лекс па бу да ва ны ў 

1965 го дзе на мес цы па ха ван ня 

больш за 2,5 ты ся чы са вец кіх 

во і наў і пар ты зан. Там па ха ва-

ныя і чле ны пад поль най гру пы, 

рас стра ля ныя фа шыс та мі 16 

ве рас ня 1942 го да. Ся род іх — 

ма ці П. М. Ма шэ ра ва, Да р'я 

Пят роў на.

Удзель ні кі су бот ні ка ўскла лі 

квет кі ў знак да ні ны па мя ці ўсіх, 

хто ўвай шоў у ле та піс Ра сон-

шчы ны.

Мі ка лай Шарс нёў на га даў 

пра ін шыя па мят ныя мяс ці ны ў 

Ві цеб скай воб лас ці, дзе вя лі ся, 

ажыц цяў ля юц ца і пла ну ец ца 

пра во дзіць ра бо ты па доб ра-

ўпа рад ка ван ні, ма дэр ні за цыі. 

У пры ват нас ці, пра ме ма ры-

яль ныя комп лек сы: «Ры лен кі» 

ў Дуб ро вен скім ра ё не, «Пра-

рыў» — ва Ушац кім.

Да рэ чы, пла ну ец ца ме ма ры-

ял на Ра сон шчы не поў нас цю 

пры вес ці ў па ра дак да 9 мая. 

На сён ня га тоў насць ка ля 80 %. 

Для за вяр шэн ня ўсіх ра бот на 

аб' ек це не аб ход на яшчэ ка ля 

150 ты сяч руб лёў.

* * *
430 ты сяч жы ха роў Го-

мель скай воб лас ці пры ня-

лі ўдзел у рэс пуб лі кан скім 

су бот ні ку. 

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ула дзі мір Жаў няк 

пры ехаў на сваю ма лую ра дзі-

му ў Хой ніц кі ра ён, каб ра зам 

з дэ пу та та мі Па ла ты прад стаў-

ні коў Свят ла най Чэ кан і Люд-

мі лай Ма ка ры най-Кі бак па са-

дзіць лес у Хой ніц кім ляс га се. 

Тут жа пра ца ваў і па моч нік Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі — ін спек тар 

па Го мель скай воб лас ці Юрый 

Шу лей ка. Су мес ны мі на ма ган-

ня мі бы ло вы са джа на ка ля пяці 

ты сяч хвой на дзя лян цы, дзе 

ле тась на са джэн ні па шко дзіў 

жук-ка ра ед.

У дзень су бот ні ка пры ве дзе-

ны ў па ра дак на се ле ныя пунк ты 

і зя лё ныя зо ны, доб ра ўпа рад ка-

ва на больш за ты ся чу ме ма ры-

яль ных комп лек саў, мяс цін ба-

я вой сла вы, па ха ван няў во і наў 

і пар ты зан Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. Дэ пу та ты Го мель ска га 

аб лас но га Са ве та дэ пу та таў і 

Го мель ска га га рад ско га Са ве та 

дэ пу та таў пры ня лі ўдзел у доб-

ра ўпа рад ка ван ні ляс ной тэ ры-

то рыі ў На ва бе ліц кім ра ё не.

У Го ме лі на пра ця гу не-

каль кіх га дзін у ста ноў чы бок 

змя ні ла ся зо на ад па чын ку на 

скры жа ван ні ву ліц Ба ра дзі на 

і Ка мен шчы ка ва. Бе раг не вя-

лі ка га ва да ёма на су праць Ва-

ла таў ско га пля жа ўпры го жы лі 

60 жоў тых вер баў. У ад ным з 

два роў на Рэ чыц кім пра спек це 

ўста ноў ле на но вае аб ста ля ван-

не для гуль ні дзя цей. Там жа 

па са джа на дэ пу тац кая алея. 

Мі ністр ЖКГ Бе ла ру сі Аляк-

сандр Це ра хаў су мес на з ра-

бот ні ка мі ЖКГ Го ме ля па са дзіў 

дрэ вы ўздоўж га лоў най да ро гі 

но ва га мік ра ра ё на Швед ская 

гор ка.

Гра шо выя срод кі, са бра ныя 

пад час су бот ні ка, пой дуць на 

пад тры ман не інф ра струк ту ры 

ра ё наў Го мель шчы ны: у сфе-

ру ахо вы зда роўя, аду ка цыі, 

пад рых тоў ку дзі ця чых азда-

раў лен чых уста ноў да лет ня га 

се зо на...

* * *
У Гро дзен скай воб лас ці 

пад час су бот ні ка ак тыў ныя 

ра бо ты вя лі ся на аб' ек тах 

гіс та рыч най спад чы ны.

На ад ным з са мых зна ка вых 

аб' ек таў — па ла ца ва-пар ка вым 

комп лек се ў Свяц ку — пра ца ва-

лі ра бот ні кі абл вы кан ка ма на 

ча ле з гу бер на та рам Ула дзі мі-

рам Краў цо вым, а так са ма па-

моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 

па Гро дзен скай воб лас ці Сяр-

гей Раў ней ка, мі ністр юс ты цыі 

Алег Слі жэў скі.

Асноў ныя ра бо ты ў гэ ты 

дзень вя лі ся тут на ад ным з бу-

дын каў, дзе ў бу ду чым раз мес-

ціц ца ад мі ніст ра цый ны комп-

лекс. Чы ноў ні кі па пра ца ва лі на 

за ліў цы і сцяж цы бе то ну. Ула-

дзі мір Краў цоў пра цуе на су бот-

ні ку ўжо дру гі год за пар і мо жа 

аца ніць ды на мі ку ра бот. Па яго 

сло вах, да кан ца го да пер шы 

пус ка вы комп лекс аб' ек та бу дзе 

зда дзе ны.

Стар шы ня абл вы кан ка ма 

ад зна чыў, што пад час су бот-

ні ка ак тыў ныя ра бо ты вя лі ся 

на шэ ра гу ін шых гіс та рыч ных 

аб' ек таў воб лас ці. Гэ та і му-

зей-ся дзі ба Агін скіх у Смар-

гон скім ра ё не, і за мкі ў Грод не, 

Лі дзе, На ва груд ку, Галь ша нах, 

Крэ ве.

Пад час су бот ні ка гро дзен-

цы пра ца ва лі на доб ра ўпа рад-

ка ван ні па мят ных мяс цін сва іх 

на се ле ных пунк таў, рас чы шча лі 

тэ ры то рыю, рых та ва лі да се зо-

на ад па чын ку дзі ця чыя лет ні кі.

* * *
У рэс пуб лі кан скім су бот-

ні ку пры ня ло ўдзел больш 

за 320 ты сяч жы ха роў Ма-

гі лёў скай воб лас ці.

Ад ной з асноў ных пля цо вак 

рэс пуб лі кан ска га су бот ні ка ў 

Ма гі лё ве стаў парк Пад мі кол-

ле і мес ца бу даў ніц тва га лоў-

най лес ві цы. Іс нуе да ру чэн не 

кі раў ні ка дзяр жа вы ме на ві та 

гэ тую мяс цо васць да вес ці да 

ўзор на га ўзроў ню, каб яна ста-

ла ад ной з ві зі то вак го ра да і 

зруч ным мес цам для ад па чын-

ку ма гі ляў чан. Тут пра ца ва лі 

гу бер на тар воб лас ці Ула дзі мір 

Да ма неў скі, на мес нік гла вы Ад-

мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мі ка лай 

Снап коў, мі ністр па ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тве Ана толь Чор-

ны, стар шы ня ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар 

Мар за люк.

Удзел у доб ра ўпа рад ка-

ван ні Пад мі коль ска га пар ку 

пры няў і мэр го ра да Ула дзі мір 

Цу ма раў.

— Парк бу дзе цал кам пад-

рых та ва ны да V Фо ру му рэ гі ё-

наў Бе ла ру сі і Ра сіі. На за вяр-

шэн не ра бот па яго доб ра ўпа-

рад ка ван ні сё ле та за пла на ва на 

ка ля двух міль ё наў руб лёў, — 

ад зна чыў ён.

Да рэ чы, у Пад мі коль скім 

пар ку вы са дзі лі ў гэ ты дзень 

700 дрэў.

Мі ністр па па дат ках і збо рах 

Сяр гей На лі вай ка пра ца ваў у 

Баб руй ску ра зам з кі раў ніц твам 

го ра да на бу даў ніц тве ся рэд няй 

шко лы ў мік ра ра ё не За ход ні. 

А мі ністр су вя зі і ін фар ма ты-

за цыі Сяр гей Па пкоў ра зам з 

ра бот ні ка мі Дры бін ска га рай-

вы кан ка ма са джаў дрэ вы ў 

Рас ня нскім ляс ніц тве. У Слаў га-

рад скім і Асі по віц кім ра ё нах са-

джа лі дрэ вы і пры во дзі лі ў па ра-

дак тэ ры то рыі дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Тац-

ця на Ка нан чук і Аляк сандр Баг-

да но віч. А стар шы ня праў лен ня 

Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

са ю за спа жы вец кіх та ва рыст-

ваў Ва ле рый Іва ноў ра зам з 

ад мі ніст ра цы яй Клі ма віц ка га 

ра ё на ўдзельнічаў у за клад цы 

скве ра на тэ ры то рыі ту тэй ша га 

аграр на га ка ле джа.

* * *
Знач на па ха ра шэ ла Мін-

шчы на пас ля рэс пуб лі кан-

ска га су бот ні ка.

У ме ра пры ем стве дзяр жаў-

най важ нас ці пры ня лі ўдзел 

прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, 

гра мад скіх ар га ні за цый, прад-

пры ем стваў , мо ладзь і ве тэ ра-

ны. Хтось ці пра ца ваў на сва ім 

ра бо чым мес цы, а нех та доб-

ра ўпа рад ка ваў тэ ры то рыі на се-

ле ных пунк таў, пры во дзіў у на-

леж ны стан пом ні кі куль ту ры, 

гіс то рыі, ар хі тэк ту ры, мес цы 

па ха ван ня во і наў і мір ных жы-

ха роў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны. У пры ват нас ці, стар шы-

ня Мі набл вы кан ка ма Ана толь 

Іса чан ка ра зам з па моч ні кам 

Прэ зі дэн та — ін спек та рам па 

Мін скай воб лас ці Іга рам Яў се-

е вым і прад стаў ні ка мі Мі набл-

вы кан ка ма па са дзі лі лі па вую 

алею на ма лой ра дзі ме бе ла-

рус ка га пес ня ра Яку ба Ко ла са 

ў вёс цы Акін чы цы Стаўб цоў-

ска га ра ё на.

Пад час су бот ні ка ў па ра дак 

пры вя лі так са ма ўро чы шча Ку-

ра па ты, Кур ган Сла вы. Мі ністр 

ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю-

ке віч доб ра ўпа рад ка ваў мес ца 

па ха ван ня і са джаў дрэ вы на 

сва ёй ма лой ра дзі ме ў аг ра-

га рад ку Пу ха ві чы. А га лоў ны 

рэ дак тар вы да вец тва «Мас-

тац кая лі та ра ту ра» Вік тар 

Шніп пра ца ваў на доб ра ўпа-

рад ка ван ні ся дзі бы Він цэн та 

Ду ні на-Мар цін ке ві ча ў Ва ло-

жын скім ра ё не.

* * *
Прад стаў ні кі Ад мі ніст ра-

цыі Прэ зі дэн та і Мін гар вы-

кан ка ма пад час рэс пуб лі-

кан ска га су бот ні ка за ня лі-

ся доб ра ўпа рад ка ван нем 

ста ды ё на «Ды на ма». Ад-

крыц цё гэ та га спар тыў на-

га аб' ек та за пла на ва на на 

21 чэр ве ня — роў на за год 

да стар ту ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў.

На дзень пе ра ўва со бі лі ся ў 

бу даў ні коў пер шы на мес нік кі-

раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Бе ла ру сі Мак сім Ры жан коў, 

па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ін спек тар па го ра-

дзе Мін ску Ула дзі мір Кар пяк, 

стар шы ня Мінск ага га рад ско га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та Анд рэй 

Шо рац, яго на мес ні кі і кі раў ні кі 

струк тур ных пад раз дзя лен няў 

гар вы кан ка ма. Як ад зна чыў 

пер шы на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі Мак сім РЫ ЖАН-

КОЎ, ра бо та прай шла плён на. 

Ён пад крэс ліў, што пра во дзіць 

што год су бот ні кі са праў ды 

пра віль нае ра шэн не. Гэ та не-

аб ход на для та го, каб у лю дзей 

узні ка ла па чуц цё яд нан ня не 

толь кі на гле бе аса біс тых ад но-

сін, але і па тры я тыз му, лю бо ві 

да кра і ны. Удзел у агуль ных 

іні цы я ты вах да па ма гае пры-

но сіць ад чу валь ную ка рысць 

гра мад ству:

— Ста ды ён — зна ка вае 

для кра і ны і го ра да мес ца: тут 

прой дуць цы ры мо ніі ад крыц ця 

і за крыц ця ІІ Еў ра гуль няў. Да 

ўво ду аб' ек та ў строй за стаў-

ся не вя лі кі тэр мін, та му трэ ба 

да па маг чы бу даў ні кам па ме ры 

маг чы мас цяў.

Ра бо та па рэ кан струк цыі ста-

ды ё на ар га ні за ва на ў тры зме-

ны: у за леж нас ці ад ча су су так 

тут пра цу юць да 1,5 тыс. ча ла-

век. У пла нах на най блі жэй шы 

час — аб ста ля ван не асноў на га 

і рэ зер во ва га га зо наў. Ін фар ма-

цы яй аб хо дзе бу даў ні чых ра бот 

па дзя ліў ся стар шы ня Мінск ага 

га рад ско га вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Анд рэй ШО РАЦ.

У Мін ску коль касць ак ты віс-

таў, якія ўдзель ні ча лі ў су бот ні-

ку, скла ла больш за 600 ты сяч 

ча ла век. У лі да рах ста лі ца і па 

са бра ных срод ках — гэ та ка ля 

двух міль ё наў руб лёў. Гро шы 

пой дуць на доб ра ўпа рад ка ван-

не знач ных са цы яль ных аб'-

ек таў, так, част ка су мы бу дзе 

ад да дзе на на за куп ку аб ста ля-

ван ня для баль ні цы хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі.

Прад стаў ні кі гра мад скіх аб'-

яд нан няў, уста ноў і прад пры ем-

стваў пра ца ва лі на доб ра ўпа-

рад ка ван ні як буй ных аб' ек таў, 

так і тэ ры то рый ка ля да моў і 

офіс ных бу дын каў. Вя лі кім су-

бот ні кам ра бо та па на вя дзен-

ні па рад ку ў го ра дзе не аб мя-

жу ец ца. 1 кра са ві ка ў ста лі цы 

па чаў ся ме сяч нік па ўбор цы, 

доб ра ўпа рад ка ван ні і азе ля-

нен ні. Пад час яго пра вя дзен ня 

асаб лі вая ўва га бу дзе ўдзе ле на 

два ро вым тэ ры то ры ям, ра мон-

ту дзі ця чых і спар тыў ных пля-

цо вак, улад ка ван ню га зо наў і 

квет ні каў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ,

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ,

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,

Тацця на ЛАЗОЎСКАЯ,

Да р'я КАС КО.

АСА БІС ТЫ ЎКЛАД У БУ ДОЎ ЛЮ ГО ДА
У краіне прай шоў маш таб ны су бот нік

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

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя коў удзель ні чаў у па са дцы 

ле су ў Акін чыц кім ляс ніц тве Стаўб цоў ска га ляс га са. Ён рас ка заў жур-

на ліс там, што па ло ва за роб ле ных на су бот ні ку гро шай (з вы ні ко вых 

амаль 7,5 млн бе ла рус кіх руб лёў) да па мо жа аб на віць ме ды цын скую 

інф ра струк ту ру да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а ас тат нія срод кі на кі ру юць на 

доб ра ўпа рад ка ван не і пры вя дзен не ў на леж ны стан на се ле ных пунк таў, 

па ха ван няў ча су Вя лі кай Ай чын най вай ны, ме ма ры я лаў, мес цаў ба я вой 

і во ін скай сла вы, а так са ма на пад рых тоў ку да ле та дзі ця чых ла ге раў. 

Да рэ чы, на мес нік прэм' ер-мі ніст ра, кі раў нік ра бо чай гру пы па пад рых-

тоў цы і пра вя дзен ні су бот ні ка Мі ха іл Ру сы па ве да міў, што, па па пя рэд ніх 

да ных, у су бот ні ку паўдзельнічалі ка ля трох млн ча ла век.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха іл Мяс ні ко віч пры няў удзел у 

на вя дзен ні па рад ку на тэ ры то рыі па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля 

Рдул тоў скіх. Спі кер за явіў, што па лац мо жа быць ад ным з эле мен таў 

Ня свіж ска га за ла то га ту рыс тыч на га каль ца, а так са ма рас ка заў, 

што су мес на з Мін куль ту ры і Мін бу дар хі тэк ту ры да сяг ну та да моў ле-

насць аб за на ван ні тэ ры то рыі ан самб ля дзе ля та го, каб усе аб' ек ты 

комп лек су бы лі за дзей ні ча ны эфек тыў на.

Па вод ле Бел ТА.

Су се дзіСу се дзі  

Ад кры тае пы тан не
За ха ван не член ства Укра і ны ў СНД 
ад па вя дае ін та рэ сам яе на ро да

Аб гэ тым учо ра за явіў стар шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — 

вы ка наў чы сак ра тар СНД Сяр гей ЛЕ БЕ ДЗЕЎ пе рад па чат кам 

па ся джэн ня Са ве та па ста ян ных паў на моц ных прад стаў ні коў 

дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці пры ста тут ных і ін шых 

ор га нах Са друж нас ці.

«На ту раль на, мы звяр ну лі ўва гу на за явы прэ зі дэн та Укра і ны 

Па ра шэн кі з да ру чэн нем ура ду раз гле дзець пы тан не аб маг чы мас ці 

вы ха ду з Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў, але гэ та па куль толь кі 

да ру чэн ні, — ад зна чыў Сяр гей Ле бе дзеў. — Якое пры ме ра шэн не 

ўрад, якія рэ ка мен да цыі бу дуць да дзе ны, мы яшчэ па ча ка ем».

Ён так са ма да даў, што боль шасць экс пер таў схі ля ец ца да та го, 

што та кі вы хад не быў бы на ка рысць ні Укра і не, ні ін шым кра і нам 

Са друж нас ці. «Укра і на ў сі лу свай го геа гра фіч на га ста но ві шча, 

цес ных даў ніх су вя зяў з кра і на мі Са друж нас ці, вя до ма ж, раз гля-

да ец ца як наш су сед, парт нёр. Боль шасць дзяр жаў СНД бы лі б 

за ці каў ле ны ў тым, каб Укра і на за ста ва ла ся і да лей на шым доб рым 

су се дам», — ска заў Ле бе дзеў.

Стар шы ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы ка наў чы сак ра тар СНД 

да даў, што за ці каў ле насць у за ха ван ні шы ро ка га ўза е ма дзе ян ня 

з Укра і най ёсць. Да рэ чы, ні я кіх па ве дам лен няў, афі цый ных апа вя-

шчэн няў, зва ро таў у ор га ны СНД ад Укра і ны не па сту па ла, а шмат-

лі кія ліс ты са мо га Ле бе дзе ва за ста юц ца без ад ка зу.

Акра мя та го, у раз мо ве з жур на ліс та мі кі раў нік Ан ты тэ ра рыс-

тыч на га цэнт ра дзяр жаў — удзель ніц СНД ге не рал-пал коў нік 

па лі цыі Анд рэй НО ВІ КАЎ за явіў, што ў ве рас ні ў Кыр гыз ста не 

рых ту юц ца буй ныя ву чэн ні. У іх пры муць удзел у тым лі ку прад-

стаў ні кі КДБ і Мі ніс тэр ства аба ро ны Бе ла ру сі. На пы тан не аб 

тым, якая коль касць дзяр жаў бу дзе за дзей ні ча на, Но ві каў на-

га даў, што ў апош ні час у ак тыў най фа зе ву чэн няў пры ма юць 

удзел 6—7 кра ін.

* * *
Прэм' ер-мі ністр Ар ме ніі Серж Саргсян па даў у ад стаў ку. Сы ход 

з па са ды ад быў ся на фо не ма са вых ак цый пра тэс ту ў кра і не.

«Ні кол Па шы нян (прад стаў нік апа зі цыі. — «Зв».) меў ра цыю. 

Я па мы ляў ся. Сі ту а цыя, якая скла ла ся, мае не каль кі ра шэн няў, але 

ні на ад но з іх я не пай ду. Гэ та не маё. Я вы кон ваю ва ша па тра ба-

ван не і па кі даю па са ду прэм' ер-мі ніст ра кра і ны», — га во рыц ца ў 

за яве Сер жа Сарг ся на, якое рас паў сю дзі ла яго прэс-служ ба.

Ма са выя мі тын гі па ча лі ся ў Ерэ ва не і ін шых га ра дах Ар ме ніі 

16 кра са ві ка ў су вя зі з вы лу чэн нем кан ды да ту ры экс-прэ зі дэн та 

кра і ны Сер жа Сарг ся на на па са ду прэм' ер-мі ніст ра, су праць ча го 

вы сту пі ла апа зі цыя. На на ступ ны дзень, 17 кра са ві ка, пар ла мент 

Ар ме ніі вы браў Сер жа Сарг ся на прэм' е рам. Мі тын гі пра цяг ну лі-

ся. 22 кра са ві ка па лі цыя Ар ме ніі за яві ла пра ра шэн не ра за гнаць 

ак цыі апа зі цыі ў Ерэ ва не, ка лі яны не бу дуць спы не ныя ва ўста-

ноў ле ны тэр мін.

Прэ зі дэнц кі тэр мін Сер жа Сарг ся на скон чыў ся 9 кра са ві ка 2018 

го да. На гэ ты пост ён абі раў ся двой чы — у 2008 і 2013 га дах. Сарг-

сян ужо быў прэм' ер-мі ніст рам Ар ме ніі ў 2007—2008 га дах.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ, Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ
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Су вязьСу вязь  

РАЗ МО ВЫ ПА МА БІЛЬ НІ КУ 
ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ

Ма біль ны апе ра тар МТС аб вяс ціў аб па вы шэн ні з 1 мая та ры фаў 

на па слу гі су вя зі. Як па ве дам ля ец ца на сай це кам па ніі, кошт асноў-

ных па слуг со та вай су вя зі вы рас це на 3 % да ўзроў ню дзе ю чых 

та ры фаў. Пе ра гляд та ры фаў аб умоў ле ны не аб ход нас цю раз віц ця 

інф ра струк ту ры, ука ра нен нем но вых тэх на ла гіч ных ра шэн няў і 

раз віц цём ліч ба вых пра дук таў. Па ме ры што ме сяч ных пла ця жоў 

па рас тэр мі ноў цы за аб ста ля ван не ў рам ках ра ней за клю ча ных 

да га во раў за ста юц ца ня змен ныя. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА




