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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

КОРАТКА

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.07.2013 г. 

Долар ЗША    8850,00
Еўра 11720,00
Рас. руб. 273,50
Укр. грыўня 1087,96
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 25° 
Віцебск    + 24° 
Гомель    + 25°  
Гродна    + 25° 
Магілёў    + 25° 
Мінск    + 24° 
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Анд рэй КА БЯ КОЎ, кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Ра бо чай гру пе па праб лем ных 
пы тан нях у бу даў ні чай га лі не 
трэ ба больш ува гі на да ваць вы ні-
ко вас ці. Ка лі мы пры ня лі ра шэн не, 
а служ бо вая асо ба пуб ліч на пе рад 
тэ ле ві зій ны мі ка ме ра мі па абя ца ла 
вы ка наць тое ці ін шае ў вы зна ча-
ныя тэр мі ны, то клю ча вой за да-
чай гру пы ста но віц ца кант роль 
за тым, каб усё бы ло са праў ды 
зроб ле на. Час ад каз ваць за свае 
сло вы, та му не аб ход на не ад клад-
на пад рых та ваць пра па но вы па 
за ма ца ван ні шэ ра гу ўдзель ні каў 
ра бо чай гру пы за рэ гі ё на мі і вы-
яз джаць на мес цы для ажыц цяў-
лен ня кант ро лю. За не вы ка нан не 
абя ца на га ад каз насць па ня суць не 
толь кі служ бо выя асо бы, але і ар-
га ні за цыі, якія па суб' ек тыў ных 
пры чы нах зры ва юць бу даў ніц тва 
і фак тыч на не вы кон ва юць аба вя-
за цель ствы пе рад гра ма дзя на мі».

Ула дзi мiр МА КЕЙ:
«УС ХОД НЯЕ ПАРТ НЁР СТВА» 
НЕ ПА ВIН НА ПРЫ ВЕС ЦI 
ДА СТВА РЭН НЯ НО ВЫХ 
РАЗ ДЗЯ ЛЯЛЬ НЫХ ЛI НIЙ»

У Бру се лi 22 лi пе ня ад бы-
ла ся су стрэ ча кi раў нi коў 
знеш не па лi тыч ных ве дам-
стваў дзяр жаў-удзель нiц 
iнi цы я ты вы «Ус ход няе 
парт нёр ства». У ёй бра лi 
ўдзел вы со кi прад стаў нiк 
ЕС па за меж ных спра вах 
i па лi ты цы бяс пе кi Кэт-
рын Эш тан, еў ра ка мi сар 
па пы тан нях па шы рэн ня i 
Еў ра пей скай па лi ты кi су-
сед ства Штэ фан Фю ле, 
кi раў нi кi знеш не па лi тыч-
ных ве дам стваў кра iн-чле-
наў ЕС i кра iн-парт нё раў. 
Цэнт раль най тэ май ме ра-
пры ем ства бы ла пад рых тоў ка да са мi ту, якi па вi нен ад быц ца ў 
Вiль ню се ў лiс та па дзе, i перс пек ты вы да лей ша га раз вiц ця гэ тай 
iнi цы я ты вы. Пра вы нi кi су стрэ чы i ча кан нi бе ла рус ка га бо ку ад 
ма ю ча га ад быц ца са мi ту рас каз вае мi нiстр за меж ных 
спраў Бе ла ру сi Ула дзi мiр Ма кей.

КА ЛI НА РАЧ СТА НЕ 
«БЕ ЛА РУС КАЙ 
ШВЕЙ ЦА РЫ ЯЙ»

У Мя дзель скiм ра ё не, шчы ра пры знац ца, не бы ла га доў пяць. 
Та кая маг чы масць вы па ла на днях з на го ды прэс-ту ра для рэс-
пуб лi кан скiх i рэ гi я наль ных срод каў ма са вай iн фар ма цыi, што 
зла дзiў Мiн скi абл вы кан кам па На ра чан скiм краi. Та му асаб лi ва 
кi ну лi ся ў во чы тыя пе ра ме ны, што ад бы лi ся тут за гэ ты час, 
што з'вi ла ся шмат но вых ту рыс тыч ных, куль тур на-за баў ляль-
ных, азда раў лен чых аб' ек таў.

ПАН СКI МА ЁН ТАК ДЛЯ ПРА ЦОЎ НЫХ
На прык лад, узо рам дбай на га гас па да ран ня i ар га нi за цыi ад па чын ку 

пры ез джых мож на на зваць аг ра ся дзi бу «Пан скi ма ён так». Як рас па вёў 
яе гас па дар Ге надзь Бой ка, гэ та му бу дын ку звыш 120 га доў. Ка лiсь-
цi ў iм за хоў ваў збож жа мяс цо вы пан, а ў ня даў нiя ча сы — кал гас. 
Вы ку пi лi па мяш кан не, як за зна чыў Ге надзь Ра ма на вiч, ня до ра га i да 
гэ та га ча су пра цяг ва юць яго ўдас ка наль ваць, доб ра ўпа рад ка ваць. 
Ха ця, на пер шы по гляд, тут ёсць усё не аб ход нае для ад па чын ку: пры-
го жы сад, ва да спад, доб рае хар ча ван не, мi нi-заа парк з паў лi на мi, 
му зей на род на га по бы ту. Ад на ча со ва ў ся дзi бе мо гуць раз мяс цiц ца 
да 50 ча ла век, да спа до бы тут ад па чы нак не толь кi бе ла ру сам, але i 
за меж ным гас цям.

Ка вяр ня «Бе ла рус кая ха та» ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва так са-
ма па вы шае куль ту ру аб слу гоў ван ня на сель нiц тва, пры ваб лi вае на вед нi-
каў раз на стай ны мi стра ва мi, у тым лi ку i на цы я наль ны мi. Ле тась за 6 ме-
ся цаў та ва ра зва рот склаў кры ху больш за 300 мiль ё наў руб лёў, 
а за ана ла гiч ны пе ры яд сё ле та — звыш 500 млн руб лёў.

СЯ РЭД НІ КОШТ «КВАД РА ТА» 
АД НА ПА КА Ё ВАК ДА СЯ ГАЕ 1700 USD

Яшчэ ў трэ цяй дэ ка дзе мая зу сім 
сла бень кія «хру шчоў кі» ў ста рых да-
мах ста лі цы маг чы ма бы ло ад шу каць 
за 46—47 ты сяч до ла раў. За раз па доб-
ных цэн ні каў ужо ўво гу ле ня ма. На ват 
са мыя ма лень кія па пло шчы ад на па ка ё-

выя ква тэ ры на край ніх па вер хах ста рых 
пя ці па вяр хо вак пра па ну юц ца не тан ней 
чым за 53—56 ты сяч до ла раў. Гэ та ма-
ла мет раж кі з агуль най пло шчай ад 31 да 
34 квад рат ных мет раў. Мі ні маль ны кошт 
па доб на га жыл ля за ха ваў ся за раз толь кі 
ў За вод скім ра ё не, Ша ба нах і кроп ка ва 
ў зу сім ста рых да мах ін шых ра-
ё наў го ра да.
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РОСТ «КВАД РА ТА»
Экс пер ты рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці ста лі цы праг на зу юць па ве лі чэн не кош ту 
квад рат на га мет ра лік від ных ква тэр

Цэн ні кі на дру гас ным рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці па-
ча лі па вя ліч вац ца яшчэ ў па чат ку го да. Ад нак та ды па-
куп ні кі на бы ва лі ква тэ ры па но вым кош це не як ня сме ла. 
Ме на ві та ў маі—лі пе ні ква тэ ры ў ста лі цы ста лі на бы вац ца 
па да ра жэй шым кош це... Пра тэн дэн цыі на дру гас ным 
рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці Мін ска ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас каз вае наш экс перт — стар шы ня ра ды Бе-
ла рус кай аса цы я цыі «Не ру хо масць», ды рэк тар агенц тва 
не ру хо мас ці «БелЦТН» Мі ка лай ПРА СТА ЛУ ПАЎ. 3

«Лю дзі па-роз на му 
па чы на юць сваю кар' е ру. 
Не кож на му вы па дае 
на стар це апы нуц ца 
на сцэ не та ко га кон кур су, 
як «Еў ра ба чан не». 
Я атры ма ла бяс цэн ны во пыт 
вы ступ лен ня пе рад вя лі кай 
аў ды то ры яй і ўмен не 
«тры маць удар».

Анас та сія ВІН НІ КА ВА:

Да ма са вай убор кі збож жа вых пры сту пі лі хле ба ро бы 
Глы боц ка га ра ё на. 22 лі пе ня ў ААТ «Чар не ві чы» Глы боц ка га 

ра ё на прай шлі за жын кі. Хле ба ро бам гэ тай гас па дар кі 
не аб ход на ўбраць 256 гек та раў збож жа вых. На здым ку: 

на за жын ках у ААТ «Чар не ві чы» Глы боц ка га ра ё на.
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За роб ле ныя на рэс пуб лі-
кан скім су бот ні ку Br25,9 млрд 
бу дуць на кі ра ва ны на на быц цё 
аў та ма бі ляў хут кай да па мо гі.

У Бе ла ру сі мо гуць вяр нуц ца 
да пы тан ня ўвя дзен ня да ве ра-
нас цяў на кі ра ван не транс пар-
там.

Су пра цоў ні кі Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю вы яві лі, што 
ў Мін скім ра ё не ў афі цый ную 
ста тыс ты ку не ўклю ча ны 20 
жы лых да моў, якія бу ду юц ца з 
пе ра вы шэн нем нар ма тыў ных 
тэр мі наў.

У кра і не да зво ляць пра да-
ваць ал ка голь ныя на поі ў сель-
скіх аў та лаў ках.

А НІВА ГУСТЫМІ ШУМІЦЬ КАЛАСАМІ...

НерухомасцьНерухомасць  ��
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