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Мінск — ста лі ца і са мы буй ны 

го рад Бе ла ру сі, у якім пра жы вае 

ка ля двух міль ё наў ча ла век (амаль 

20 пра цэн таў ад коль кас ці жы ха роў 

рэс пуб лі кі). Мо ладзь ста лі цы скла-

дае 26,8 % ад агуль най коль кас ці

жы ха роў го ра да Мін ска. Сён ня 

гэ та су час ны, ды на міч ны рэ гі ён, які 

фар мі руе 27 пра цэн таў ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Га лоў най кры ні цай рос ту эка но-

мі кі ста лі цы з'яў ля ец ца пра мыс ло-

васць, якой на ле жыць бяс спрэч нае 

пер шын ство ў рэс пуб лі цы па вы-

твор час ці ха ла дзіль ні каў і ма ра-

зіль ні каў, праль ных ма шын, пад-

шып ні каў ша ры ка вых і ро лі ка вых, 

ваў ня ных тка нін, гру за вых аў та-

ма бі ляў, аў та ма бі ляў-са ма зва лаў, 

трак та роў, тэ ле ві за раў, аў то бу саў, 

тра лей бу саў.

У асно ве ды на міч на га раз віц-

ця ста лі цы — рэа лі за цыя знач ных 

іна ва цый ных пра ек таў ар га ні за цый 

Мін ска, якія ма юць пад трым ку з 

бюд жэ ту го ра да. Ле тась у рам ках 

рэа лі за цыі іна ва цый на га пра ек та 

УП «Ада ні» ўве дзе ны ў экс плу а та-

цыю Цэнтр стра тэ гіч ных іна ва цый 

і тэх на ло гій.

Не ма ла важ ным фак та рам рос ту 

іна ва цый на га біз не су ў кра і не з'яў-

ля юц ца на ву ко ва-тэх на ла гіч ныя 

пар кі як пля цоў кі, на якіх ства ра-

юц ца ўмо вы для ар га ні за цыі і раз-

віц ця ма лых і ся рэд ніх іна ва цый ных 

вы со ка тэх на ла гіч ных ар га ні за цый. 

Знеш ні ган даль па слу га мі ажыц-

цяў ляў ся з 204 кра і на мі све ту, экс-

парт — у 186 кра ін.

У рам ках па шы рэн ня між на род-

на га су пра цоў ніц тва ў 2018 го дзе 

пра ве дзе ны Дні Мін ска ў Тбі лі сі, 

Санкт-Пе цяр бур гу, Бу да пеш це. Дэ-

ле га цыя ста лі цы пры ня ла ўдзел у 

пер шай Кі тай скай між на род най вы-

стаў цы ім парт ных та ва раў і па слуг 

«Chіna іnternatіonal іmport exро», на 

якой быў прад стаў ле ны стэнд Мін-

ска ў рам ках ра бо ты на цы я наль на-

га па віль ё на Бе ла ру сі.

Бу даў ніц тва жыл ля, спар тыў ных, 

са цы яль ных аб' ек таў і шмат функ-

цы я наль ных комп лек саў за бяс печ-

вае кам форт ныя ўмо вы пра жы ван-

ня жы ха роў ста лі цы. Ме на ві та іх 

за бу до ва дае маг чы масць знач на 

на блі зіць уз ро вень і якасць га рад-

ско га ася род дзя да са мых вы со кіх 

еў ра пей скіх стан дар таў.

Што год у го ра дзе з'яў ля юц ца 

зна ка выя аб' ек ты. 2018-ы не стаў 

вы клю чэн нем: Рэс пуб лі кан скі цэнтр 

алім пій скай пад рых тоў кі па мас тац-

кай гім нас ты цы, ста ды ён «Ды на-

ма», Мін скі га рад скі па лац куль ту-

ры. Пер шых вы ха ван цаў пры ня лі 

тры но выя дзі ця чыя сад кі ў роз ных 

ра ё нах го ра да. Шко лы-но ва бу доў лі 

рас чы ні лі дзве ры 1 ве рас ня. Усе гэ-

тыя бу дын кі ста лі са праўд ным упры-

га жэн нем на ша га го ра да, а так са ма 

па да рун кам для ста ліч ных ме ды каў 

стаў дзе вя ці па вяр хо вы ін тэр нат у 

Цэнт раль ным ра ё не.

На тэ ры то рыі го ра да ад кры ла ся 

больш за 100 но вых ве ла пар ко вак 

і ве ла га ра жоў.

У кра са ві ку мі ну ла га года на тэ-

ры то рыі геа ла гіч на га пом ні ка пры-

ро ды «Парк ка мя нёў» стар та ва ла 

эка ла гіч ная кам па нія «Улад ку ем 

ма лую ра дзі му!», у якой пры ня лі 

ўдзел кі раў ні кі рэс пуб лі кан скіх ор га-

наў кі ра ван ня, а так са ма спарт сме-

ны і ар тыс ты бе ла рус кай эст ра ды. 

Акра мя та го, на ву чэн ца мі Мінск ага 

дзяр жаў на га мас тац ка га ка ле джа 

імя А. К. Гле ба ва ство ра ны арт-аб'-

ект, пры све ча ны эка ла гіч най кам-

па ніі і Го ду ма лой ра дзі мы.

На ба зе Мінск ага дзяр жаў на-

га ту рысц ка-эка ла гіч на га цэнт ра 

дзя цей і мо ла дзі пра ве дзе ны ад-

кры тыя між на род ныя края знаў чыя 

чы тан ні на ву чэн цаў і пе да га гіч ных 

ра бот ні каў уста ноў аду ка цыі ста лі-

цы «Кож ны з нас пры па сае ра дзі-

мы ку ток, каб да ста рас ці чэр паць 

ад туль ус па мі ны» (прад стаў ле на 

да ўдзе лу 218 ра бот).

Фес ты валь мас тац кай і ін тэ ле к-

ту аль най твор час ці «Мой Мінск — 

мая ста лі ца — твор час ці і та лен-

ту кры ні ца!» аб' яд наў больш за 

600 та ле на ві тых на ву чэн цаў і пе-

да го гаў ста лі цы. У рам ках ме ра-

пры ем ства бы лі прад стаў ле ны 

ме та дыч ныя рас пра цоў кі, пра ек-

ты і твор чыя ра бо ты ў на мі на цы ях 

«Мінск. Ста рон кі гіс то рыі» і «Ілюст-

ра цыі да тво раў бе ла рус кіх і рус кіх 

пісь мен ні каў і паэ таў».

У па чат ку на ву чаль на га го да ва 

ўста но вах аду ка цыі ста лі цы стар-

та ва ла га рад ская куль тур на-аду ка-

цый ная ак цыя «Мінск — го рад-ге рой, 

го рад тва ёй бу ду чы ні», у рам ках якой 

прай шлі тэ ма тыч ныя ўро кі «Мін ча не 

го да: пра ца і твор часць — лю бі май 

ста лі цы» з удзе лам жы ха роў ста лі цы, 

уда сто е ных зван ня «Мін ча нін го да». 

На пра ця гу го да на ву чэн цы ста лі цы 

ак тыў на ўдзель ні ча лі ў кон кур сах вір-

ту аль ных му зе яў уста ноў аду ка цыі 

«Гіс та рыч ная спад чы на ма лой ра дзі-

мы», юных эк скур са во даў «З ча го 

па чы на ец ца Ра дзі ма...», да след чых 

ра бот «Спад чы на Бе ла ру сі».

Ле тась біб лі я тэ ка мі г. Мін ска 

пра ве дзе на 456 ме ра пры ем стваў, 

пры све ча ных Го ду ма лой ра дзі мы 

(кніж ныя вы стаў кі, фо та вер ні са-

жы, прэ зен та цыі кніг, гіс та рыч ныя 

эк скур сы, ін тэр ак тыў ныя гуль ні, 

лі та ра тур ныя свя ты). Бе ла рус кім 

куль тур ным цэнт рам ду хоў на га Ад-

ра джэн ня ар га ні за ва на пра ца па 

вы ву чэн ні гіс то рыі на цысц ка га ла-

ге ра смер ці «Трас ця нец» і эк скур-

сій ным аб слу гоў ван ні ме ма ры яль-

на га комп лек су «Трас ця нец».

Для зруч нас ці ту рыс таў ука ра-

нё ны пра ект «Карт ка гос ця го ра да 

Мін ска», якая дае пра ва на льгот ных 

умо вах на вед ваць аб' ек ты ту рыс-

тыч най ці ка вас ці, а так са ма без лі міт-

ны пра езд на на зем ным гра мад скім 

транс пар це з тэр мі нам дзе ян ня да 

12 ме ся цаў. У мэ тах па пу ля ры за цыі 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны, са-

ма быт ных тра ды цый рэ гі ё на суб' ек-

та мі ту рыс тыч на га біз не су ста лі цы 

ства ра юц ца тэ ма тыч ныя ту ры і эк-

скур сій ныя пра гра мы. Для жы ха роў

і гас цей ста лі цы па спя хо ва функ цы я -

ну юць аў то бус ныя пра ек ты «Мінск 

эк скур сій ны» і «Мінск Сі ці тур» з аў-

ды я гі да мі на дзе вя ці мо вах све ту.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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Рост кош ту «квад ра та» — 
не больш за 10 %

Ін ды ка та ры рын ку
На дум ку ана лі ты ка Ар цё ма СА ХА-

РЭ ВІ ЧА, у мно гіх вы пад ках га вор ка ўжо 

ідзе не аб да лей шым рос це рын ку, а хут-

чэй аб пад тры ман ні ста біль нас ці.

Мяр ку ю чы па апош няй ін фар ма цыі 

Бел ста та, у мі ну лым го дзе спы ніў ся 

рост коль кас ці на сель ніц тва Мін ска. Гэ-

та зна ка вы мо мант, бо ў бы лыя га ды 

на сель ніц тва ста лі цы што год па вя ліч-

ва ла ся на 10—20 ты сяч ча ла век. У ка-

рот ка тэр мі но вай перс пек ты ве гэ та не 

абя цае ней кіх уз ру шэн няў. Больш важ-

ны мі на ця пе раш ні мо мант з'яў ля юц ца 

зме ны ва ўзрос та вай струк ту ры жы ха-

роў, а ме на ві та пі ка вая коль касць лю-

дзей ва ўзрос це ад 25 да 35 га доў, для 

якіх жыл лё вае пы тан не ста іць най больш 

вост ра. Тым не менш ста бі лі за цыя на-

сель ніц тва ста лі цы на ўзроў ні двух міль-

ё наў ча ла век — гэ та доў га тэр мі но вы 

трэнд, з якім прый дзец ца лі чыц ца ўсім 

гуль цам рын ку.

Ся рэд няя за ра бот ная пла та ле тась 

па вя лі чы ла ся як у руб лях, так і ў до ла-

ра вым эк ві ва лен це. У на ступ ным го дзе 

ў На цы я наль ным бан ку не вы клю ча юць 

рос ту ва ла ціль нас ці кур саў, да та го ж 

рэ гу ля тар усё больш ак тыў на пра во-

дзіць па лі ты ку дэ да ла ры за цыі (у тым 

лі ку і на рын ку не ру хо мас ці). У та кіх 

умо вах раз ліч ваць на па вы шэн не за-

роб каў у до ла рах бу дзе знач на больш 

скла да на.

Рэ аль ны дэ фі цыт пра па но вы на сён-

ня пры сут ні чае толь кі ў сег мен це га то-

вых но ва бу доў ляў. Іх до ля ў агуль ным 

аб' ёме здзе лак куп лі-про да жу ў апош нія 

ме ся цы зна хо дзі ла ся на рэ корд на ніз кім 

уз роў ні — кры ху больш за 6 %. Яшчэ 

год та му іх бы ло ка ля 12 %, а ў па чат ку 

2015-га до ля га то вых но ва бу доў ляў да-

хо дзі ла да 25 %. Гэ та на ру ку дру гас на-

му рын ку — за ад сут нас цю да стат ко ва га 

вы ба ру па куп ні кі раз гля да юць ква тэ ры 

ў да мах, па бу да ва ных 3—5 га доў та му. 

Ле тась іх до ля ў агуль ным аб' ёме здзе-

лак вы рас ла да са ма га знач на га ўзроў-

ню за апош няе дзе ся ці год дзе.

Крэ ды ты і збе ра жэн ні
Най важ ней шым вы ні кам апош ніх 

трох га доў мож на на зваць зме ну асноў-

най кры ні цы фі нан са ван ня ў па куп ні коў 

ква тэр. Ка лі ра ней гэ та бы лі ўлас ныя 

збе ра жэн ні, то ця пер на пер шы план вы-

хо дзяць крэ ды ты. Гэ ты пе ра ход ад быў ся 

да во лі імк лі ва, а за кошт крэ дыт на га 

пля ча коль касць па тэн цый ных па куп-

ні коў у ней кі мо мант па вя лі чы ла ся да 

не бы ва лых па ме раў, што па цяг ну ла за 

са бой рэ корд ную коль касць здзе лак.

Ста тыс ты ка На цы я наль на га бан ка 

на гляд на дэ ман струе рост жыл лё ва га 

крэ ды та ван ня ў апош нія га ды. У той жа 

час з'яў ля ец ца не ка то рая не ад па вед-

насць па між ды на мі кай по пы ту і крэ ды-

та ван ня. У 2017 го дзе з рос там аб' ёмаў 

вы да чы крэ ды таў раз га няў ся по пыт, што 

ў мі ну лым го дзе ўжо не так ві да воч на. 

Вы рас лі цэ ны, мно гія бан кі па вя лі чы лі 

ка мі сію, але гэ та так са ма мо жа сіг на лі-

за ваць аб тым, што ўлас ныя збе ра жэн ні 

ў ця пе раш ніх па куп ні коў ужо не та кія 

знач ныя.

Толь кі двух па ка ё выя 
кры ху па тан не лі

Ся рэд няя ца на квад рат на га мет ра 

ква тэр, раз лі ча ная па вод ле да ных здзе-

лак куп лі-про да жу, вы рас ла ў снеж ні на 

0,2 % і скла ла 1215 до ла раў. Ха рак тэр на, 

што агуль ны рост быў да сяг ну ты за кошт 

трох па ка ё вых ква тэр, а так са ма з-за па-

ве лі чэн ня до лі да ра жэй шых «ад на па ка ё-

вак». У боль шас ці ты паў ква тэр у снеж ні 

пе ра ва жа ла ад моў ная ды на мі ка.

Праг на зу е ма ў апош ні ме сяц го да 

доб рым по пы там ка рыс та лі ся ад на па ка ё -

выя ква тэ ры. Ся рэд няя ца на «квад ра та» 

та ко га жыл ля скла дае 1340 до ла раў у 

эк ві ва лен це, а ся рэд няя ца на ква тэ ры — 

48,5 ты ся чы до ла раў. Ха рак тэр на, 

што ме на ві та ў кан цы снеж ня на рын ку 

з'я ві лі ся ад нос на тан ныя ад на па ка ёў кі да 

40 ты сяч до ла раў. Гэ та ква тэ ры на край-

ніх па вер хах да моў і з агуль най пло шчай 

у ме жах 33—35 квад рат ных мет раў.

А вось кошт квад рат на га мет ра двух-

па ка ё вай ква тэ ры за мі ну лы ме сяц на-

ват злёг ку «зва ліў ся» (мі нус 8 %) і склаў 

1260 до ла раў, або ў ся рэд нім 64,5 ты ся-

чы до ла раў за ква тэ ру. Са мыя тан ныя 

двух па ка ёў кі на ста ліч ным рын ку сён-

ня пра па ну юц ца за 45—49 ты сяч до ла-

раў. У гэ тым вы пад ку па куп ні кі могуць 
набыць «апарт амен ты» на пер шых — 
апош ніх па вер хах пя ці па вяр хо вых ста-
рых да моў. Са мы рас паў сю джа ны кошт 
двух па ка ё вак зна хо дзіц ца ў дыя па зо не 
ад 60 да 70 ты сяч до ла раў.

Трох па ка ё выя ква тэ ры не ча ка на 
па да ра жэ лі (плюс 2,7 %), ця пер ца на 
квад рат на га мет ра роў ная 1170 до-
ла рам, а ква тэ ра каш туе ў ся рэд нім 
80 ты сяч до ла раў.

Мі ка лай Пра ста лу паў лі чыць, што і 
сё ле та ры нак бу дзе раз ві вац ца як на 
арэ лях. Па-пер шае, да 20 сту дзе ня ні-
я кіх здзе лак прос та не бу дзе. Клі ен ты 
ак ты ві зу юц ца і пач нуць ці ка віц ца жыл-
лём не ра ней за трэ цюю дэ ка ду лю та га. 
А ў са ка ві ку — кра са ві ку бан кі пач нуць 
больш ак тыў на вы да ваць крэ ды ты пад 
фі нан са ван не бу даў ніц тва і не ру хо мас ці. 
Хут чэй за ўсё, у гэ ты пе ры яд і ад бу дзец-
ца не вель мі вя лі кае па да ра жан не (не 
больш за 10 %), але...

На дум ку экс пер та, ужо ў дру гой па-
ло ве го да бан кі пач нуць згорт ваць вы-
да чу да ступ ных крэ ды таў для ўсіх ах-
вот ных на фі нан са ван не на быц ця не ру-
хо мас ці. По пыт на жыл лё бу дзе па даць,
і цэ ны спы няць свой рост.

Коль кі слоў аб бу даў ніц тве
Мін бу дар хі тэк ту ры скон чы ла пад рых-

тоў ку па ста но вы па за роб ках бу даў ні-

коў. Яны з 1 сту дзе ня па вя ліч ва юц ца, 

а зна чыць, вар та ча каць па да ра жэн ня 

бу даў ніц тва.

З'я віў ся пра ект Ды рэк ты вы аб раз-

віц ці бу даў ні чай га лі ны. Ся род ін ша га 

там пра ду гле джа на, што кошт квад-

рат на га мет ра жыл ля, якое бу ду ец ца 

з дзяр жаў най пад трым кай, не па ві нен 

пе ра вы шаць па ме ру ся рэд ня ме сяч най 

за ра бот най пла ты. І яшчэ, вы дат ная на-

ві на для тых, хто тра піў у пад атко вую 

паст ку пас ля про да жу не да бу да ва на га 

до ма: ця пер та ко га па да тку прос та не 

бу дзе. Но вы пад атко вы ко дэкс лік ві дуе 

за ка на даў чы пра бел.

Сяр гей КУР КАЧ.

УМО ВЫ 
ДЛЯ РЫЎ КА

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі саў Указ 

№ 506 «Аб раз віц ці Ар шан ска га ра ё на Ві цеб скай 

воб лас ці», якім за цвяр джа ец ца пра гра ма раз віц ця 

гэ та га рэ гі ё на на пе ры яд да 2023 го да, па ве да мі лі 

ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

У пра гра му ўклю ча ны ме ра пры ем ствы, на кі ра ва ныя 

на вы ра шэн не клю ча вых праб лем Ар шан ска га ра ё на. 

Для гэ та га пла ну ец ца рэа лі за ваць шэ раг эка на міч ных, 

фі нан са вых, пад атко вых, ад мі ніст ра цый ных і сты му ля-

цый ных мер. Так, на тэ ры то рыі ра ё на ўста наў лі ва ец ца 

ад мыс ло вы рэ жым па дат ка аб кла дан ня як для но вых, так 

і для дзе ю чых суб' ек таў гас па да ран ня: прад пры ем ствы 

бу дуць вы зва ле ныя ад вы пла ты ПДВ пры ўво зе тэх на-

ла гіч на га аб ста ля ван ня, зні жа юц ца стаў кі па да тку пры 

спро шча най сіс тэ ме па дат ка аб кла дан ня да 1 %, па мян ша-

юц ца ад лі чэн ні на пен сій нае стра ха ван не, а ад тэр мі ноў ка 

(рас тэр мі ноў ка) па вы пла це па дат каў бу дзе ад бы вац ца 

без на лі чэн ня пра цэн таў за яе вы ка ры стан не.

Акра мя та го, у пра гра ме пра ду гле джа ны ме ры для 

раз віц ця ін вес ты цый най дзей нас ці. На прык лад, для апе-

ра тыў на га пры няц ця ра шэн няў пра ва на рас па ра джэн не 

ма ё мас цю, якая не эфек тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца і зна-

хо дзіц ца ў рэс пуб лі кан скай фор ме ўлас нас ці, да ец ца 

Ар шан ска му рай вы кан ка му.

Для да дат ко ва га раз ня во лен ня дзе ла вой іні цы я ты вы 

ў Ар шан скім ра ё не ад бу дзец ца да лей шае ўпа рад ка ван-

не пра ве рач най дзей нас ці, а так са ма дэ кры мі на лі за цыя 

эка на міч ных ры зык. Асоб ныя па ла жэн ні ўка за на кі ра-

ва ны на ма тэ ры яль нае сты му ля ван не пра цы кад раў 

шля хам увяз кі ўзроў ню за ра бот най пла ты кі раў ні коў 

ар га ні за цый і дзярж слу жа чых з вы ні ка мі вы ка нан ня 

пра гра мы раз віц ця Ар шан ска га ра ё на.

Рас ка заць пра тое, што хва люе
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі па ўсёй 

Бе ла ру сі прой дуць у гэ тую су бо ту, 5 сту дзе ня. На 

су вязь з на сель ніц твам вый дуць кі раў ні кі ў рэ гі ё-

нах і Мін гар вы кан ка ме. Вы нік та ко га дыя ло гу — 

апе ра тыў нае вы ра шэн не на дзён ных пы тан няў.

Тэ ле фон ныя лі ніі з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма 

Ва дзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Ба рыс Сяр ге е віч ЯФ РЭ МАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

пер шы на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка-

ма Ге надзь Мі хай ла віч СА ЛА ВЕЙ. Тэл. 8 023 233 12 37;

кі раў нік спраў ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма Ігар 

Анд рэ е віч ПА ПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

пер шы на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан-

ка ма Мі ка лай Мі ка ла е віч КА РО ЦІН. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Іван 

Ста ні сла ва віч МАР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Ігар 

Вік та ра віч ЮР КЕ ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

— Ма лая ра дзі ма мае асаб лі вае 

зна чэн не ў лё се кож на га ча ла ве ка, — 

за ўва жае на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты 

і па спра вах мо ла дзі Мінск ага 

гар вы кан ка ма Сяр гей ШЭН ДЗІК. — 

Па сло вах Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, «яна 

шмат аб ліч ная. Для ад ных гэ та 

род ны го рад, ву лі ца ў го ра дзе ці 

не вя лі кі дво рык, вёс ка, дзе прай шлі 

най леп шыя дзі ця чыя га ды, для 

ін шых — ка ва ла чак дзі кай пры ро ды, 

які це шыў во ка і да рыў па чуц цё 

на поў не на сці і спа кою. А для тых, хто 

з'е хаў шу каць шчас це ў ін шыя кра і ны, ма лой ра дзі май ста ла 

Бе ла русь».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


