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СТАР. 7СТАР. 7

• Мёр скi ме та ла пра кат-

ны за вод вы пус цiў пер шую 

та вар ную пра дук цыю.

• Му зей гiс то рыi Вя лi кай 

Ай чын най вай ны за пра-

шае па зна ё мiц ца з но вы мi 

праек  та мi.

• За ба ро на на на вед-

ван не ля соў зня та на ўсёй 

тэ ры то рыi Бе ла ру сi.

• «Ма лоч ка» за бяс печ-

вае больш за 40 % экс пар-

ту бе ла рус кай сель гас пра-

дук цыi.

• Апа ра ты кам п'ю тар-

най та маг ра фii з'я вi лi ся 

ў дзевяці ста лiч ных па лi-

клi нi ках.

• Сiс тэ мы вi дэа на зi ран-

ня да па чат ку на ву чаль на га 

го да ўста на вi лi ў 13 шко лах 

Го мель скай воб лас цi.

• У но вым мiк ра ра ё не 

Лi ды ўсе да мы аб ста лю юць 

элект ра плi та мi.

• Сiс тэ му по шу ку «Ра бо-

та без ме жаў» ства ра юць 

у ЕА ЭС.

• Тры аў та ма бi лi га рэ лi 

ноч чу на ву лi цы Ма я коў ска-

га ў Мiн ску. Ад на з вер сiй 

зда рэн ня, якiя раз гля да юц-

ца, — пад пал.

КОРАТКА

СТАР. 5СТАР. 5

Больш чым 
на 90 %

вы ка на ны дзярж за каз 
па збож жы.
Па стаў ле на 752,6 ты сячы 
тон збож жа ў лiк 
дзярж за ка зу, што скла дае 
92,7 % ад пла на. Уся го 
па кра i не на ма ло ча на 
7,63 млн тон збож жа пры 
ся рэд няй ура джай нас цi 
37,2 ц/га (у 2019 го дзе 
ўра джай насць на 
ана ла гiч ную да ту 
скла да ла 31,2 ц/га). 
У Мiн скай воб лас цi са бра лi 
больш за 1,9 млн тон 
збож жа, Гро дзен скай — 
1,5 млн тон, 
Брэсц кай — больш 
за 1,3 млн тон i больш 
як па 900 тыс. тон — 
у Ма гi лёў скай, Вi цеб скай 
i Го мель скай аб лас цях.

ЛІЧ БА ДНЯ

Пры ват ная гас па дар каПры ват ная гас па дар ка

«БЕ ЛАЕ ЗО ЛА ТА» 
КА МУ НА РАЎ

На тэ ры то рыi сель са ве та на лiч ва ец ца 
250 ка роў без улi ку iн шай жыў нас цi

Ка му на раў скi сель са вет, што ў Лю бан скiм ра ё не на 

Мiн шчы не, мя жуе з Го мель скай воб лас цю. Ад рай-

цэнт ра ён зна хо дзiц ца на ад лег лас цi 25 кi ла мет раў. 

Тут пра жы вае 2860 ча ла век. На тэ ры то рыi сель са ве та 

ў аса бiс тых да па мож ных гас па дар ках на лiч ва ец ца 

250 ка роў. Не ў кож ным ра ё не не толь кi Мiн скай воб-

лас цi, але i кра i ны ў цэ лым, зной дзеш та кi пры ват-

ны ста так па га лоўя. Ка лi стар шы ня сель вы кан ка ма 

Мi ка лай ДУ ДЗIК рас каз вае пра гэ ты факт пад час су-

стрэч са сва i мi ка ле га мi з iн шых рэ гi ё наў, яны шчы ра 

здзiў ля юц ца.

Са праў ды, на пад' ез дзе да вёс кi Ка му на ры за ўва жаю 

ста так ка роў, што ску буць тра ву на бе ра зе ра кi Арэ са. Шмат 

у якiх два рах ча ро ды гу сей, ка чак, iн ды коў, ку рэй.

— Лю дзi ў на шым сель са ве це вель мi пра ца вi тыя, тры-

ма юць вя лi кую хат нюю гас па дар ку, — ка жа Мi ка лай Мi-

ка ла е вiч. — Акра мя буй ной ра га тай жы вё лы, яшчэ i коз, 

па рсю коў. У мно гiх ёсць ко нi. Ма ла ко зда юць дзяр жа ве. 

На прык лад, Свят ла на Но сi ка ва за сем ме ся цаў пра да ла 

21 337 лiт раў, Ма ры на Лап цiк — ка ля 21 000, Воль га Хам-

люк — ка ля 14 000, Ра i са Ду дзiк — 8186, Ла ры са Су лiм — 

8109, Та ма ра Хо мец — 7552 лiт ра ма ла ка.

Жнi вень у ста лi цы 

тра ды цый на быў 

ме ся цам, ка лi зняць 

ква тэ ру ў го ра дзе 

амаль не маг чы ма. 

Тэ ле фо ны ква тэр 

i агенц тваў у гэ тыя днi 

звы чай на аб ры ва лi 

бу ду чыя сту дэн ты 

i iх баць кi, вы пуск нi кi 

i ма ла дыя спе цы я лiс ты, 

ту рыс ты i за меж ныя 

бiз нес ме ны. 

З пры чы ны пан дэ мii 

ба га тыя ту рыс ты 

ўжо не скла да юць 

кан ку рэн цыю. За тое ў го рад пры еха ла шмат пер ша курс нi каў. 

Мы па ста ра ем ся да па маг чы iм у по шу ку та го са ма га «свай го» жыл ля.

Сва бод ных ква тэр ста ла больш
Лет нi час — заў сё ды га ра чы се зон для рын ку арэн ды. Гэ тае ле та, ня гле дзя чы 

на ўсе знеш нiя пры чы ны, не ста ла вы клю чэн нем. Ка лi ў чэр ве нi мы ўсё яшчэ ады-

хо дзi лi ад кры зi су, звя за на га з COVID-19, то ўжо ў лi пе нi сi ту а цыя нар ма лi за ва ла-

ся. На вi ны пра пан дэ мiю ады шлi на дру гi план, лю дзi пры вык лi да тых цэн нi каў, 

якiя сфар мi ра ваў ры нак. По тым на зi ра ла ся па ве лi чэн не по пы ту як на за га рад ную 

не ру хо масць (да чы i ка тэ джы ў арэн ду), так i на ква тэ ры ў Мiн ску.

Арэн да жыл ляАрэн да жыл ля

Цэн нi кi ле таш нiя, але гас па да ры 
згод ныя на знiж кi

Школа № 1 адкрыецца ў вёсцы Копішча, што ў Мінскім раё-

не («Новая Баравая»). Яе ўжо называюць «школай будучыні». 

Сюды прыйдзе вучыцца больш за 1800 дзяцей.
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