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• На цы я наль ная экс-

па зі цыя Бе ла ру сі з 5 да 

9 ве рас ня бу дзе прад стаў-

ле на на XXXІ Мас коў скай 

між на род най кніж най вы-

стаў цы-кір ма шы.

• Фе дэ ра цыя праф -
саюзаў Бе ла ру сі лі чыць не-
да стат ко вы мі ме ры па ўрэ-
гу ля ван ні пы тан ня пла ты за 
ін тэр нат.

• Бе лАЗ рых туе да па-
стаў кі ў Чы лі пад зем ны са-
ма звал Ма АЗ-75290 гру за-
па ды маль нас цю 25 тон.

• Ары на Са ба лен ка ў 
1/8 фі на лу Ад кры та га чэм-

пія на ту ЗША прай гра ла 

Наомі Аса цы з Япо ніі — 3:6, 

6:2, 4:6.

• Бы хаў скую рай баль-

ні цу аштра фа ва лі на 

Вr50 тыс. за па ру шэн ні ў 

ар га ні за цыі хар ча ван ня 

па цы ен таў, у тым лі ку не-

даў кла дан ня пра дук таў.

КОРАТКА

«ЗВЯЗДОЎЦЫ» 
ЗНОЎ 
СЯРОД ЛЕПШЫХ!

ПАДПІСАНЫ ЎКАЗ 
«АБ ПУСТУЮЧЫХ 
І СТАРЫХ ДАМАХ»

Сяр гей КІ ЛІН, на мес нік 

стар шы ні Прэ зі ды у ма 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук:

«Пра вя дзен не 31-га 
між на род на га кан грэ са 
Аса цы я цыі ўдзель ні каў 
кас міч ных па лё таў у 
Мін ску ад крые но выя 
маг чы мас ці для ўдзе лу 
Бе ла ру сі ў між на род ных 
пра ек тах. Спа дзя ём ся, 
што ўдзел вя лі кай коль кас ці 
кас ма на ўтаў, прад стаў ні коў 
еў ра пей скіх кас міч ных 
агенц тваў і NASA ў кан грэ се 
да зво ліць нам больш якас на 
ўклю чыц ца ў між на род ную 
кас міч ную дзей насць. 
У нас ёсць усе пад ста вы для 
гэ та га ў вы гля дзе на ву ко вых 
да сяг нен няў, якія ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юц ца. 
У бе ла рус кіх ар га ні за цый, 
вя до ма ж, ёсць жа дан не 
ўдзель ні чаць у но вых 
між на род ных кас міч ных 
пра ек тах. Яны ця пер 
рэа лі зу юц ца ўжо па мно гіх 
на прам ках».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Мес ца дзе ян няМес ца дзе ян ня  

Пра цяг ва ем зна ё міць з ці ка вы мі людзь мі, якія ства ра юць ка рыс ныя для гра-

мад ства пра ек ты і да па ма га юць ін шым знай сці ся бе ў жыц ці. Пер ша па чат ко ва 

стаў ка ра бі ла ся ме на ві та на прад стаў ні коў глы бін кі, тых, хто вы бі рае вёс ку 

і на тхняе на сель ніц тва сва ім пры кла дам. Сён няш няя ге ра і ня — га ра джан ка, 

але яе пра ект нель га на зваць ла каль ным. Ён да зва ляе знай сці са бе за ня так 

жы ха ру лю бой мяс цо вас ці. І, што асаб лі ва важ на, дае шанц ме на ві та лю дзям 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

ЧАС 
МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

Мы шмат га во рым пра ін клю зію, пра тое, што ня ма роз ні цы па між людзь мі 

зда ро вы мі і асаб лі вы мі, пра тое, што ін ва лі ды — паў на вар тас ныя гра ма-

дзя не на шай кра і ны. Яны, вя до ма, удзяч ныя нам за гэ та, але ці шмат вы 

ве да е це пры кла даў, калі по бач са зда ро вы мі шчас лі ва працуюць тыя, чые 

маг чы мас ці аб ме жа ва ныя? Ця пер та кая тэ ры то рыя ёсць. 

Мес ца дзе ян ня — го рад Ма гі лёў, ву лі ца Пер ша май ская, 20.

Жыл лёЖыл лё  

Цэ ны ўжо 
на мак сі му ме? 

Ці не?
Асоб ныя спе цы я ліс ты ста ліч на га рын ку 
арэн ды праг на зу юць дру гую і на ват 
трэ цюю хва лі сту дэнц ка га ажы я та жу

Сё лет няя вяс на на дру гас ным рын ку пры ват най 

арэн ды не бы ла спры яль ным се зо нам для 

ква тэ раз дат чы каў. Мі ну лая зі ма ўво гу ле бы ла 

скла да ным пе ры я дам для ўлас ні каў сва бод на га 

жыл ля, бо коль касць клі ен таў у гэ ты час не 

па вя лі чы ла ся, за роб кі ў па тэн цый ных ква та ран таў не 

пад рас лі, а вось та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі за гэ ты час пай шлі ўго ру. Але по тым настаў 

час «ікс» і ўсё па мя ня ла ся. Клі ен ты па ча лі ак тыў на 

ці ка віц ца ква тэ ра мі ўжо ў кан цы лі пе ня. А ў ся рэ дзі не 

жніў ня бу ду чыя ква та ран ты і іх баць кі іш лі ў агенц твы 

не ру хо мас ці цэ лы мі на тоў па мі. Пра сён няш нюю 

сі ту а цыю на ста ліч ным рын ку арэн ды і пра гно зы на 

най блі жэй шую перс пек ты ву ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 

рас ка за ла на чаль нік ад дзе ла арэн ды агенц тва 

не ру хо мас ці «Твая ста лі ца» Мар га ры та ПА ЧЫЦ КАЯ.

ШУ КАЦЬ МОЖ НА І СА МІМ
Пе рад тым як стаць паў на вар тас ным ква та ран там, трэ ба спа-

чат ку вы зна чыц ца, як бу дзе це пра во дзіць по шук арэнд на га жыл ля 

(са ма стой на аль бо пры да па мо зе спе цы я ліс таў). Але на ват у вы-

пад ку ін ды ві ду аль на га по шу ку вам не пе ра шко дзяць 

не каль кі па рад ад на ша га экс пер та. Вось яны.

СТАР. 7

Так рэа лі зоў ва ла ся на ша ідэя.СТАР. 4

Ма ла дыя мін ча не Сяр гей і Ка ця ры на Ка ся кі і іх ні ад на га до вы сы-

нок Па вел лю бяць ванд ра ваць па свя точ ных кір ма шах і фес ты ва лях, 

якія пра хо дзяць не толь кі ў ста лі цы, але і ў ін шых га ра дах і вёс ках. 

А яшчэ яны лю бяць адзя вац ь ад ноль ка выя майкі з арнаментам, як 

на гэ тым здым ку, пад крэс лі ва ю чы сваё бе ла рус кае па хо джан не і 

па ва гу да сва ёй ра дзі мы. Мі ну лы мі вы хад ны мі наш фо та ка рэс пан-

дэнт су стрэў Ка ся коў у мяс тэч ку Ра каў Ва ло жын ска га ра ё на, дзе 

пра во дзіў ся фес ты валь на цы я наль ных куль тур.
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