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145 дзя цей 
на ра дзі ла ся ў Бе ла ру сі 
за пер шыя су ткі но ва га 
го да. У Мін ску з'явілася 
на свет 36 малых. Пер шая 
ў гэ тым го дзе бе ла рус ка 
з'я ві ла ся на свет у 
Ба ра на ві чах у 00.15. 
У Мін ску пер шае 
ма лое — хлоп чык ва гой 
3990 гра маў — на ра дзі ла ся 
1 сту дзе ня ў 1.00 
у РНПЦ «Ма ці і дзі ця». 
«Мы сён ня за кла по ча ныя 
дэ ма гра фіч ны мі 
праб ле ма мі, та му ўсе 
ра зам па він ны ма ты ва ваць 
ма ла дыя па ры на 
на ра джэн не дзя цей», — 
сказаў Ва ле рый МА ЛА ШКА, 
мі ністр ахо вы зда роўя.
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• Вы пла та пен сій і да па-

мог за 7 сту дзе ня пач нец-

ца ў ад дзя лен нях паш то вай 

су вя зі з 4 сту дзе ня.

• 38—40 аў та ма бі ляў 

што дня вы раб ля ец ца за 

зме ну на га лоў ным кан-

ве е ры Мінск ага аў та ма-

біль на га за во да.

• У Бе ла ру сі аб ноў ле ны 

пе ра лік не хар чо вых та ва-

раў на леж най якас ці, якія 

не пад ля га юць аб ме ну і 

вяр тан ню.

• У Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным уні вер сі тэ це 

пла ну ец ца ўвес ці са цы-

яль ныя зніж кі на абе ды 
для сту дэн таў.

КОРАТКА

Па сло вах су раз моў ні ка, мы пра жы лі вель мі 

не звы чай ны год, які склаў ся з дзвюх аб са лют на 

роз ных час так. Ка лі ў па чат ку 2018-га ста ліч ны 

ры нак жыл лё вай не ру хо мас ці ві ра ваў, у тым лі ку 

і з-за рос ту да ступ нас ці крэ ды таў, то, па чы на ю чы 

з ле та, агуль ная ак тыў насць вяр ну ла ся ў нар маль-

ны стан. Сён ня мы пра ана лі зу ем, што ад бы ва ла ся 

апош нія 12 ме ся цаў, і прад ста вім сцэ на рый раз-

віц ця сі ту а цыі.

На пі ку ак тыў нас ці
Па коль кас ці за рэ гіст ра ва ных здзе лак мі ну-

лы год з вя лі кай до ляй імавернасці ака жац ца 

дру гім за ўсю гіс то рыю, толь кі тро хі са сту піў шы 

свай му па пя рэд ні ку. У ся рэд нім кож ны ме сяц на 

дру гас ным рын ку за клю ча лі па 1150—1200 здзе-

лак, пі ка вы по пыт у 1400 здзе лак прый шоў ся на 

лю ты і са ка вік.

За бу доў шчы кі, агенц твы не ру хо мас ці і бан кі 

ад на знач на мо гуць за нес ці 2018-ы са бе ў ак тыў. 

Па вы ні ках ня поў на га го да аб' ём гро шай, якія 

ўдзель ні ча лі ў аба ро це на «дру гас ным рын ку» і 

сег мен це га то вых но ва бу доў ляў, склаў 890 міль ё-

наў до ла раў. Гэ та больш, чым за ўвесь мі ну лы год, 

і бліз ка да па каз чы ка 2014-га — мак сі маль на га за 

ўвесь час на зі ран няў. Ня ма су мнен няў, што гэ ты 

рэ корд бу дзе па бі ты.

Рост цэн на ква тэ ры ў Мін ску па вы ні ках мі ну ла-

га го да склаў 8,4 %. Квад рат ны метр па да ра жэў у 

ся рэд нім на 200 руб лёў. Зрэш ты, са праўд ны рост 

скон чыў ся яшчэ ў кра са ві ку, пас ля ча-

го зме ны бы лі ледзь пры кмет ныя.

Не ру хо масцьНе ру хо масць

Рост кош ту «квад ра та» — не больш за 10 %
Ана лі ты кі ўпэў не ныя: цэ ны на жыл лё на пра ця гу го да бу дуць па вы шац ца

А яшчэ спе цы я ліс ты жыл лё ва га 

рын ку сцвяр джа юць, што тэн дэн цыі 

Мін ска ў той ці ін шай ме ры 

да ты чац ца кі рун каў раз віц ця 

і рэ гі ё наў. Наш экс перт — 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 пя рэдж вае аб 

тым, што сё ле та нас, хут чэй за ўсё, 

ча кае вель мі не ста біль ны ры нак. 

Пад трым лі ваць вы со кі по пыт бу дзе 

скла да на: цэ ны на ква тэ ры за крок 

ад зні жэн ня. Ва ўся кім ра зе, пер шыя 

дні но ва га го да па каз ва юць, што 

цэ ны ўжо за мер лі. СТАР. 2

Кацярына, Аляксандр КУНЕВІЧЫ 
і іх маленькі сын Андрэйка, 
які стаў першым мінчанінам 

у 2019 годзе.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка, ад кры ва ючы 

тур нір, гэ ты спар тыў ны год асаб лі вы для на шай кра і-

 ны, на сы ча ны яр кі мі па дзея мі бу ду чых лет ніх спа-

бор ніц тваў II Еў ра пей скіх гуль няў. «А сён ня ад кры -

ва ем Ка ляд ны тур нір. Пер шы матч мы пра вя лі 

15 га доў та му, даў шы старт доб рай тра ды цыі. І з кож ным 

го дам геа гра фія ўдзель ні каў тур ні ру па шы ра ец ца. 

Тых, хто жа дае пры ехаць у Бе ла русь, ста но віц ца ўсё 

больш. І, каб ні ко га з на шых сяб роў не па крыў дзіць, 

гэ тым ра зам нам на ват прый шло ся змя ніць фар мат 

спа бор ніц тваў. У тур ні ры пры муць удзел ужо не во-

сем, а два нац цаць ка ман даў», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

На мін скі лёд вый дуць ха ке іс ты з бал кан скіх дзяр-

жаў, Гер ма ніі, Кі тая, Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў, 

Ра сіі, Сла ва кіі, Фін лян дыі, Чэ хіі, Швей ца рыі, якія па-

ста ян на ўдзель ні ча юць у спа бор ніц твах, а так са ма 

іх но выя са пер ні кі — збор ная Бал тыі. На ват Між на род ная фе дэ ра цыя 

ха кея сё ле та са бра ла ка ман ду, каб уклю чыц ца ў ба раць бу за га лоў ны 

прыз.

«Гэ ты тур нір уні каль ны. Ён на гляд на дэ ман струе, што спорт аб' яд-

 ноў вае на ро ды, ня гле дзя чы на па лі тыч ныя кры зі сы і роз на га лос сі», — 

звяр нуў ува гу Прэ зі дэнт, а так са ма да даў, што мін скі лёд са браў

муж чын, ад да ных ха кею, моц ных не толь кі це лам, але і ду хам, тых, хто 

шчы ра жа дае зра біць свет леп шым.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў пра даб ра чын ную ак цыю, у якой удзель-

ні ча юць зна ка мі тыя спарт сме ны: «Ве лі зар ны вам дзя куй за спа гад лі-

васць, доб рыя, уваж лі выя ад но сі ны да на шых дзя цей — вы ха ван цаў 

дзі ця чых да моў. Вы ўся ля е це ў гэ тых дзе так ве ру ў лю дзей, да па ма га-

е це ім ад чуць ся бе па трэб ны мі, па-са праўд на му шчас лі вы мі. І, вя до ма, 

сва ім пры кла дам да яце пра віль ны ары ен цір — пры ві ва е це ін та рэс да 

зда ро ва га ла ду жыц ця, лю боў да вя лі ка га спор ту. Не вы пад ко ва фі нал 

рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц тваў «За ла тая шай ба» стаў спа да рож ні кам 

тур ні ру ама та раў ха кея. І гэ та яшчэ ад на доб рая тра ды цыя».

Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў удзель ні каў спа бор ніц тваў і ама-

та раў спор ту з Но вым го дам і Ка ляд ны мі свя та мі. А так са ма па жа даў 

спарт сме нам па ка заць за хап ляль ную і рэ зуль та тыў ную гуль ню.

Ка ляд ны тур нір пра доў жыц ца пяць дзён. Пе ра мож цы вы зна чац ца 

ўве ча ры 7 сту дзе ня.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фота БелТА.

ЦЁП ЛЫЯ СУ СТРЭ ЧЫ 
НА МІН СКІМ ЛЁ ДЗЕ

Учо ра кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка даў старт 

XV Ка ляд на му між на род на му тур ні ру ама та раў ха кея 

і XXІІІ рэс пуб лі кан скім спа бор ніц твам «За-

ла тая шай ба» на пры зы Прэ зі дэн та Бе ла ру-

сі. На пля цоў ках «Чы жоў ка-Арэ ны» ў пер-

шы дзень ужо прай шло не каль кі су стрэч, 

у тым лі ку ка ман да Прэ зі дэн та Бе ла ру сі згу-

ля ла з ка ман дай Між на род най фе дэ ра цыі 

ха кея на лё дзе.

XV Ка ляд ны між на род ны тур ні р стартаваў матчам Славакія — Швейцарыя.


