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...КАБ СКА ЗАЦЬ: 
«ПА ЕХА ЛІ!»

Жар ты ні чо га не вар ты, але ж ча сам праў дзяц ца! 
Спа да ры ня Це ля шэў ская з Ва ло жын шчы ны 
га доў коль кі та му па дзя лі ла ся каш тоў ным 
до све дам, на пі са ла:

Я свя точ ную яду
Не га тую зран ку,
Пад пі шу ся на «Звяз ду» —
Пры ня суць да ган ка...
Вар та му жу ў ру кі ўзяць,
На ка на пу сес ці —
Ка лі — дзень, а ка лі й... пяць
Не пы тае ес ці!
Ад чу ва е це, якая іс тот ная эка но мія? І пры гэ тым — 

яшчэ не ўся! Бо кож ны з ін ды ві ду аль ных пад піс чы каў, 
апроч га зе ты (за зна чым, най ста рэй шай, адзі най са што-
дзён ных бе ла рус ка моў най, якая вы хо дзіць пяць ра зоў 
на ты дзень), мае шанц на вый грыш. Ся род пры зоў (гл. 
«Звяз да» за 2 чэр ве ня г.г.) — сем двух мес ных па ла так 
(на кож ную воб ласць ды Мінск) і ве ла сі пед кош там, да-
рэ чы, амаль шэсць міль ё наў руб лёў! На та кім, ві да воч на, 
і ў сва ты мож на?!

А, га лоў нае, для та го, каб на ім ху цень ка «па ехаць», 
доў га за пра гаць не трэ ба, як той ка заў: да стат ко ва афор-
міць пад піс ку (на дру гое паў год дзе, квар тал), за поў ніць 
пра па на ва ны ку пон (ён бу дзе дру ка вац ца да 30 чэр ве ня) 
і да слаць яго ў рэ дак цыю. А там...

На шы прод кі ву чы лі: да гнаў — не да гнаў, а пра бег чы 
мож на...

Каб по тым (уя ві це) сес ці на но вень кі ве ла сі пед і...
Вам з на мі па да ро зе! Ці не так?
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Анд рэй КАЎ ХУ ТА, 
мі ністр пры род ных рэ сур саў 
і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя:

«Бе ла русь зай мае 5-е мес ца 
ў Еў ро пе па за бяс пе ча нас ці 
вод ны мі рэ сур са мі: 
за бяс пе ча насць вод ны мі 
рэ сур са мі на ду шу на сель ніц тва 
ў кра і не (6,1 тыс. куб.м 
на ча ла ве ка ў год) бліз кая 
да ся рэд не еў ра пей скай, але пры 
гэ тым знач на вы шэй шая, чым 
у су сед ніх кра і нах — Поль шчы 
(1,7 тыс. куб.м на ча ла ве ка ў 
год) і Укра і не (4,1 тыс. куб.м). 
Ра зам з тым пад зем ныя 
вод ныя рэ сур сы раз мер ка ва ны 
не раў на мер на: най боль шая 
коль касць за ля ган ня пад зем ных 
вод ад зна ча ец ца на тэ ры то рыі 
Мін скай воб лас ці, най мен шая — 
на тэ ры то рыі Брэсц кай воб лас ці. 
На ша кра і на ў перс пек ты ве 
не су тык нец ца з праб ле май 
не да хо пу прэс ных вод. Ад нак гэ та 
не зна чыць, што мож на бяз дум на 
вы ка рыс тоў ваць гэ ты бяс цэн ны 
рэ сурс».
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Звы чай на пры ват нае арэнд нае жыл-
лё Мін ска па чы на ла тан нець ме на-
ві та з пер шых дзён ле та, ка лі па вя-
ліч ва ла ся пра па но ва (за кошт ква тэр 
пен сі я не раў, якія пе ра еха лі жыць на 
да чы), а по пыт у се зон ка ні кул заў-
сё ды мі ні маль ны. Ад нак ра ней шыя 
тэн дэн цыі сён ня на рын ку амаль не 
пра цу юць, бо цэн ні кі на арэн ду жыл-
ля пра цяг ва лі зні жац ца на пра ця гу 
ўся го го да, і сён ня яны ўжо да сяг ну лі 
свай го мі ні му му. Пра іс ну ю чую сі ту а-
цыю на ста ліч ным рын ку ў сег мен це 
доў га тэр мі но вай арэн ды і пра гно зы 
на най блі жэй шую перс пек ты ву ка-
рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі ла 
спе цы я ліст ад дзе ла жыл лё вай арэн-
ды ад на го з цэнт раў ганд лю не ру хо-
мас цю Але на АГРЫЗ КА.

З'я ві лі ся ад на па ка ёў кі 
і за 150 USD

Гэ та са мы мі ні маль ны цэн нік для ад на-
па ка ё вых ква тэр не вя лі кіх пло шчаў у ста-
рых пя ці па вяр хо вых да мах у ня леп шых мік-
ра ра ё нах. Больш за тое, пус тыя сла бень кія 

ква тэ ры або па доб нае бюд жэт нае жыл лё 
з мэб ляй са вец кіх ча соў мо жа ча сам пра-
па на вац ца і за 140 до ла раў.

Але на Агрыз ка ад зна чае, што па стаў-
цы арэн ды ў ме жах 150-170 до ла раў ця пер 
маг чы ма ад шу каць стан дарт ную ад на па ка-
ёў ку з да стат ко вым на бо рам мэб лі і на ват 
са све жым кас ме тыч ным ра мон там прак-
тыч на ў лю бым ра ё не го ра да. У гэ тым вы-
пад ку бу ду чы ква та рант бу дзе мець на ват 
не бла гі вы бар з не каль кіх 
дзя сят каў ва ры ян таў.

Жыл лёЖыл лё  ��

АРЭН ДА 
НА МІ НІ МУ МЕ
Ста ліч ныя экс пер ты жыл лё вай арэн ды ад зна ча юць, 
што ўжо ця пер на рын ку пры ват ных здым ных ква тэр 

фік су ец ца цэ на вае дно. Ка жуць, што тан ней ужо не бу дзе...

ПА СЛУХ МЯ НАЯ ЛА ЗА 
ГА РА ДОЦ КА ГА МАЙ СТРА

Ва сіль СІ МА НО ВІЧ жы ве да лё ка ад ста лі цы — 
у Га рад ку Ві цеб скай воб лас ці, 

але кож ны год май стар па ло зап ля цен ні 
пры яз джае за 300 кі ла мет раў у Мін ск, 

каб паў дзель ні чаць у тра ды цый ным 
фес ты ва лі-кір ма шы «Вяс но вы бу кет» 

і па ка заць, што ўме юць га ра доц кія май стры.


