
На цы я наль ная авія кам па нія «Бел-
авія» ў кан цы ліс та па да ўне се на ў 
рэ естр мыт ных пе ра воз чы каў. Гэ та 
азна чае, што «Бел авія» атры ма ла 
пра ва на пе ра воз кі гру заў з вы ка ры-
стан нем пра цэ ду ры мыт на га тран зі-
ту ў аэ ра пор ты, якія зна хо дзяц ца на 
тэ ры то рыі кра ін Мыт на га са ю за.

У Мiн ску за вяр шы ла ся ма са-
вая iму нi за цыя на сель нiц тва су праць 
гры пу. Па вод ле да ных на 2 снеж ня, 
пры шчэп ку су праць гры пу зра бi лi 
679 тыс. ча ла век (амаль 131 тыс. 
дзя цей i 548 тыс. да рос лых), або 
35,8 пра цэн та на сель нiц тва.

ДАI шу кае кi роў цу, якi 28 лiс та па-
да ка ля 18 га дзiн на 3-м км аў та да-
ро гi Се нi ца — Пры лу кi — Са ма хва-
ла вi чы ў па сёл ку Юбi лей ны Мiнск ага 
ра ё на на аў та ма бi лi «Маз да-6» збiў 
дзяў чын ку i ўцёк.

У X Ка ляд ным мiж на род ным тур-
нi ры ама та раў ха кея на прыз Прэ зi-
дэн та Бе ла ру сi, якi прой дзе ў Мiн ску 
з 3 па 7 сту дзе ня 2014 го да, згу ля-
юць 12 ка манд.

Унi каль ная пад вод ная лод ка кла-
са суб ма рын «Sen-Toku» iм пе ра тар-
ска га фло ту Япо нii ча соў Дру гой су-
свет най вай ны зной дзе на па блi зу 
Га вай ска га ар хi пе ла га. Уся го бы ло 
па бу да ва на шэсць суб ма рын да-
дзе на га кла са. Гэ тыя лод кi да ся га лi 
122 м у даў жы ню i бы лi здоль ныя 
зра бiць шлях даў жы нёй у паў та ра 
па да рож жа ва кол све ту без да за-
праў кi.

— Ігар Мі хай ла віч, на дум ку на зі раль ні каў, ма са выя бес па-
рад кі ў Кі е ве за пус ці ла не аб грун та ва на жорст кая ак цыя ўкра ін-
скіх сі ла ві коў па раз го не мі тын гоў цаў на пло шчы Не за леж нас ці 
30 ліс та па да. Вы згод ны з гэ тым пунк там гле джан ня?

— Не згод ны. Перш за ўсё, сам факт не пад пі сан ня да га во ра аб 
аса цы я цыі ўкра ін скім бо кам вы клі каў жа дан не Бру се ля раз бу рыць 
за кон ную ўла ду ва Укра і не і пра вес ці дзяр жаў ны пе ра ва рот. Гэ та пер-
ша па чат ко ва бы ла вя лі кая геа па лі тыч ная гуль ня, а на сель-
ніц тва і апа зі цый ныя па лі ты кі Укра і ны ў ёй — толь кі пеш кі.

Цэ ны на жыл лё ў Мін ску да кан ца го да 
мо гуць стра ціць ка ля 3%, па ве дам ляе ў 
сва ім пра гно зе на мес нік ды рэк та ра па 
про да жах на дру гас ным рын ку жыл-
ля агенц тва не ру хо мас ці «Твая ста лі-
ца» Свят ла на КУ ДЗЕЛ КА. Ра зам з тым, 
асоб ныя ана лі ты кі прад каз ва юць, што 
ў снеж ні цэн ні кі на стан дарт нае ста ліч-
нае жыл лё мо гуць «пра сес ці» на ват мац-
ней — да 5%.

Па спра бу ем ра за брац ца ў праў дзі вас ці та кіх 
пра гно заў. На га да ем, што рост цэн на жы лую 

не ру хо масць да сяг нуў свай го мак сі му му сё ле та 
ў ве рас ні. А ўжо з каст рыч ні ка кошт квад рат на га 
мет ра дру гас на га жыл ля па чаў зні жац ца. Экс-
пер ты праг на зу юць, што па доб ная тэн дэн цыя 
за ха ва ец ца і ў апош нім ме ся цы го да. Спра ва 
ў тым, што ця пер пра па но ва на рын ку жыл ля 
пе ра вы шае по пыт, а коль касць здзе лак па мян-
ша ец ца. Аб' ём по пы ту сён ня на пра мую за ле-
жыць ад да ступ нас ці жыл лё вых крэ ды таў. «Ка лі 
яшчэ ле там на дру гас ным рын ку на сель ніц тва 
ак тыў на пры цяг ва ла крэ ды ты на куп лю жыл ля, 
то ця пер сі ту а цыя цал кам су праць лег лая», — 
ад зна чы ла Свят ла на Ку дзел ка.

Пры гэ тым спад на рын ку жы лой 
не ру хо мас ці пры вёў да ўста ля ван ня 
больш вы раз ных кры тэ ры яў цэ на вай 
ды фе рэн цы я цыі, ка лі кошт «квад ра та» 
ўсё больш за ле жыць ад ты пу і мес ца зна-
хо джан ня ква тэ ры. Сён ня, каб пра даць 
свой аб' ект, ула даль ні кі ква тэр час та 
вы му ша ны зні жаць цэ ны і іс ці на су страч 
па куп ні кам. Ця пер роз ні ца па між кош-
там пра па но вы і кош там здзел кі на дру-
гас ным рын ку ў ся рэд нім скла дае ка ля 
10%. У той жа час, ка лі за яў ле ны кошт 
на ква тэ ру пер ша па чат ко ва ад па вя дае 
рын ка вым трэн дам, то яна бу дзе пра да-
дзе на хут ка і амаль без ганд-
лю, ад зна чае спе цы я ліст.
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У ЕЎ РО ПЕ ПРО ДА ЖЫ ВЕ ЛА СІ ПЕ ДАЎ
ПЕ РА ВЫ СІ ЛІ ПРО ДА ЖЫ АЎ ТА МА БІ ЛЯЎ

У боль шас ці кра ін Еў ра са ю за ле тась про даж ве ла сі пе даў пе ра вы сіў про даж аў та ма бі ляў, што, на дум ку 
экс пер таў, звя за на з эка на міч ным кры зі сам, пе ра да юць ін фар ма генц твы. Пры гэ тым двух ко ла вы від пе ра мя-
шчэн ня стаў па пу ляр ным не толь кі ў «ве ла сі пед ных» ста лі цах Еў ро пы, які мі лі чац ца Амстэр дам і Ка пен га ген. 
У Іта ліі, на прык лад, упер шы ню за 50 з ліш нім га доў бы ло пра да дзе на 1,6 млн ве ла сі пе даў су праць 1,4 млн 
аў та ма бі ляў. У італь ян скім Мі ла не з ня даў ня га ча су дзей ні чае сіс тэ ма гра мад ска га ве ла пра ка ту на кшталт 
той, якая іс нуе ў Па ры жы і Лон да не. Ула ды Мад ры да, у сваю чар гу, пла ну юць ства рыць так зва нае зя лё нае 
коль ца — зо ну ве ла сі пед ных марш ру таў агуль най пра цяг лас цю 10 км. Лон дан скія ўла ды сцвяр джа юць, што 
за апош няе дзе ся ці год дзе коль касць ве ла сі пед ных па ез дак вы рас ла на 66% — да 500 тыс. за дзень. Тым не 
менш ава рыі на да ро гах, у якіх гі нуць ве ла сі пе дыс ты, пры му ша юць за ду мац ца, на коль кі бяс печ ны та кі від 
транс пар ту.

СМЯ РОТ НА НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ГРЫП АБ' ЯВІЎ СЯ 
Ў ГАН КОН ГУ 

Жы ха ры Ган кон га зна хо дзяц ца ў на пру зе — за фік са ва ны пер шы вы па дак за ра-
жэн ня пту шы ным гры пам H7N9. Па ве дам ля ец ца, што 36-га до вая ах вя ра зна хо дзіц ца 
ў шпі та лі ў кры тыч ным ста не. Усе кан так ты асо бы іза ля ва ныя.

ПРЫНЦ УІЛЬ ЯМ ПРЫ СВЕ ЦІЦЬ СЯ БЕ СЕЛЬ СКАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ
Прынц Уіль ям, які ў лі пе ні стаў баць кам, збі ра ец ца за няц ца ў на-

ступ ным го дзе сель скай гас па дар кай. Дру гі ў чар зе на атры ман не ў 
спад чы ну пра сто ла Злу ча на га ка ра леў ства, Уіль ям у ве рас ні вы ра шыў 
пай сці ў ад стаў ку з вай ско вай служ бы дзе ля сям'і, але ця пер за ду-
маў ся пра бу ду чы ню, па ве дам ляе The Sun. «Спад чын нік тро на га то вы 
па сту піць на кур сы на ву чан ня сель скай гас па дар цы», — га во рыц ца ў 
ар ты ку ле бры тан ска га вы дан ня. Уіль ям на да дзе ны мо мант з'яў ля ец-
ца ка пі та нам за па су Ка ра леў скіх ВПС. Па не ка то рых звест ках, прынц 
ужо рых ту ец ца да па ступ лен ня ў Кемб рыдж скі ўні вер сі тэт на кур сы 
сель ска гас па дар чай эка но мі кі.

Як па тлу ма чы лі аў та ры ар ты ку ла, на кур сах Уіль ям збі ра ец ца атры-
маць «не аб ход ныя ве ды для та го, каб пры няць ад баць кі ў кі ра ван не 
гер цаг ства Кор ну ал, ка лі прынц Ва лій скі Чарльз ста не ка ра лём».

АМЕ РЫ КАН ЦЫ:
ЗША НЕ ВАР ТА ЎМЕШ ВАЦ ЦА 
Ў СПРА ВЫ ІН ШЫХ ДЗЯР ЖАЎ

Больш за па ло ву аме ры кан цаў, якія пры ня-
лі ўдзел у са цы я ла гіч ным да сле да ван ні, пра ве-
дзе ным цэнт рам П'ю, лі чаць, што ЗША не вар та 
ўмеш вац ца ў спра вы ін шых дзяр жаў. Як ад зна-
ча юць прад стаў ні кі цэнт ра, ні ко лі яшчэ за ўсю 
гіс то рыю та кіх апы тан няў (яны пра вод зяц ца ўжо 
амаль 50 га доў) ад па вед най па зі цыі не пры трым-
лі ва ла ся та кая знач ная до ля рэ спан дэн таў.

Згод на з рас паў сю джа ны мі вы ні ка мі да сле-
да ван ня пад наз вай «Мес ца Аме ры кі ў све це — 
2013», рэ корд ныя 52% аме ры кан цаў па га дзі лі ся 
са сцвяр джэн нем, што ЗША «вар та зай мац ца 
ўлас ны мі спра ва мі і даць ін шым кра і нам са ма-
стой на вы ра шаць свае праб ле мы». Су праць лег-
ла га пунк ту гле джан ня пры трым лі ва юц ца толь кі 
38% апы та ных. На пы тан не аб тым, «ці ста лі ЗША 
больш уплы во вы мі і ма гут ны мі за апош нія 10 га-
доў», ста ноў чы ад каз да лі толь кі 17% удзель ні-
каў да сле да ван ня. 53% апы та ных упэў не ны, што 
сі ту а цыя ад ва рот ная. Пе ра важ ная боль шасць 
(70%) рэ спан дэн таў лі чаць, што сён ня ЗША ўжо 
не ка рыс та юц ца та кой па ва гай, якой ка рыс та-
лі ся ра ней.
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Як выратаваць 
унікальны 
лесапарк

Маленькі 
горад з вялікім 

ваенным 
значэннем

Птушкі,
якія 

сімвалізуюць 
каханне

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 05.12.2013 г. 
Долар ЗША    9390,00
Еўра 12740,00
Рас. руб. 282,50
Укр. грыўня 1137,49

ШАНОЎНЫЯ
СЯБРЫ!

Індэкс/перыяд 1 месяц 3 месяцы 6 месяцаў

63850    (для індывідуальных падпісчыкаў) 47 500 142 500 285 000

63145    (для ветэранаў ВАВ і пенсіянераў) 42 750 128 250 256 500

63858    (для ведамасных падпісчыкаў) 95 300 285 900 571 800

63239    (ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў 
     адукацыі, культуры і аховы здароўя)

85 800 257 400 514 800

Працягваецца падпіска на «Звязду» на І квартал і І паўгоддзе 2014 года!
Пад пі сац ца на га зе ту 

мож на ў лю бым ад дзя лен-
ні паш то вай су вя зі; з да-
па мо гай аплат на-да ве дач-
на га тэр мі на ла РУП «Бел-

пош та»; праз сіс тэ му «ін-
тэр нэт-пад піс ка» на сай це 
www.belpost.by; у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка»; у паш-
таль ё наў.

Пад піс ка, да рэ чы, мо жа 
стаць доб рым ка ляд ным 
па да рун кам для ва шых 
род ных і бліз кіх, для ва шых 
сяб роў.

Ва ле рый ГАЙ ДУ КЕ ВІЧ,
на мес нік стар шы ні
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў
па на цы я наль най бяс пе цы:

«З вы ва дам сіл між на род най
ка а лі цыі з Аф га ні ста на, які, як 
ча ка ец ца, ад бу дзец ца ў 2014 го-
дзе, у Са юз най дзяр жа вы і ў цэ-
лым мыт най трой кі з'я вяц ца 
но выя праб ле мы. Гэ та — нар-
кат ра фік. На пэў на, больш ак-
тыў на ён пой дзе ў Ра сіі, але і, ад-
па вед на, на на шу тэ ры то рыю. 
Ча су не так шмат, каб пры няць 
ней кія кар ды наль ныя і эфек тыў-
ныя прак тыч ныя за ха ды. На-
цы я наль ная бяс пе ка па тра буе 
па ста ян най ува гі. Мы вы дат на 
ба чым, што ад бы ва ец ца ва кол. 
Уз ні ка юць но выя вы клі кі і па-
гро зы, на якія не аб ход на больш 
апе ра тыў на рэ ага ваць».

По гляд По гляд   ��

«ЧАСТ КА ЎЛА ДЫ
ПРА ЦУЕ НА РЭ ВА ЛЮ ЦЫЮ»

СТА ЛІЧ НАЯ НЕ РУ ХО МАСЦЬ 
«ПА ХУ ДЗЕЕ» ЯШЧЭ НА 3–5%? Укра ін скі экс перт 

Ігар ДРУЗЬ:

Па дзеі ва Укра і не 
асвят ля юц ца ў асноў ным 
з ак цэн там на су праць ста ян ні 
ўла ды і апа зі цыі. У той 
час як дум ка знач най 
част кі на сель ніц тва, роў на 
ад да ле най і ад та го,
і ад дру го га ла ге ра, час та 
аказ ва ец ца не за ўва жа най. 
На прык лад, ма ла хто ве дае, 
што 1 снеж ня, у пе ры яд 
най боль ша га на па лу 
апа зі цый ных на стро яў, 
у Кі е ве прай шоў хрэс ны ход 
пра ва слаў най гра мад скас ці. 
Гэ тыя лю дзі тра ды цый на 
кры ты ка ва лі ўла ды Укра і ны, 
а ця пер пад тры ма лі ра шэн не 
Вік та ра Яну ко ві ча ад мо віц ца 
ад пад пі сан ня па гад нен ня 
аб аса цы я цыі з Еў ра са ю зам. 
На пы тан ні «Звяз ды» 
ад каз вае ўдзель нік гэ тых 
па дзей, стар шы ня ру ху 
«На род ны са бор» Укра і ны, 
пуб лі цыст Ігар ДРУЗЬ.
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ДЗЯР ЖАЎ НЫЯ ЎЗ НА ГА РОДЫ 
ЗА ПЛЁННУЮ ПРАЦУ

За шмат га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нан не служ бо-
вых аба вяз каў і вы со кае пра фе сій нае май стэр ства, да сяг нен-
не вы со кіх вы твор чых па каз чы каў у га лі не ма шы на бу да ван ня 
і лёг кай пра мыс ло вас ці, удас ка на лен не пад атко вай сіс тэ мы 
і рэа лі за цыю дзяр жаў най ін фар ма цый най па лі ты кі, вя лі кі 
аса біс ты ўклад у раз віц цё срод каў су вя зі, сфе ры аду ка цыі, 
куль ту ры, мас тац тва і спор ту дзяр жаў ных уз на га род Бе ла ру сі 
ўда сто е ны 72 ра бот ні кі роз ных сфер. Ад па вед ны ўказ пад-
пі саў кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

Ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пе ні ўзна га ро джа ны га лоў ны трэ нер спар-
тыў най ка ман ды та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Ганд боль-
ны клуб «СКА-Мінск» Спар так Мі ра но віч.

Ра бот ні кі ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га «Мін скі ма тор ны за-
вод» уда сто е ны ор дэ на Па ша ны. Ся род іх то кар экс пе ры мен таль на га 
цэ ха Ана толь Ла зоў скі, ва дзі цель аў та ма бі ля транс парт на га цэ ха 
Алег Леў дан скі, вы пра ба валь нік ру ха ві коў цэ ха збор кі і вы пра ба ван-
ня ма то раў Вік тар Са ўчук, элект ра ман цёр па ра мон це і аб слу гоў ван ні 
элект ра аб ста ля ван ня цэ ха ма лых се рый Ва сіль Та ра се віч.

Ор дэ нам Фран цыс ка Ска ры ны ўзна га родж ва юц ца ар тыст ар кест-
ра вы шэй шай ка тэ го рыі На цы я наль на га ака дэ міч на га на род на га 
ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя І. Жы но ві ча ўста но вы «Бе ла рус-
кая дзяр жаў ная ор дэ на Пра цоў на га Чыр во на га Сця га фі лар мо нія» 
Аляк сандр Крам ко і ар тыст раз моў на га жан ру вы шэй шай ка тэ го рыі 
кан цэрт на-гаст роль на га ад дзе ла фі лар мо ніі Ула дзі мір Ра дзі ві лаў.

За слу гі шэ ра гу гра ма дзян ад зна ча ны ме да лём «За ад ва гу» і 
«За ад зна ку ў па пя рэ джан ні і лік ві да цыі над звы чай ных сі ту а цый».

Вя лі кая гру па ра бот ні каў роз ных сфер уда сто е на ме да ля «За пра-
цоў ныя за слу гі». Ся род іх стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Аляк сандр Аця саў і пер шы на мес нік мі ніст ра эка но мі кі 
Бе ла ру сі Ана толь Фі ло наў.

Ся род уз на га ро джа ных ме да лём Фран цыс ка Ска ры ны га лоў ны 
рэ жы сёр Дра ма тыч на га тэ ат ра бе ла рус кай ар міі Ма ры на Ду да ра ва 
і ды рэк тар прад стаў ніц тва Між дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «Мір» 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ула дзі мір Пяр цоў.

Ука зам так са ма пры свой ва юц ца га на ро выя зван ні «За слу жа ны 
ар тыст Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «За слу жа ны ра бот нік пра мыс ло вас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь», «За слу жа ны май стар спор ту Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь», «За слу жа ны трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

АДУ КА ЦЫЯ
ЯК УМО ВА РОСК ВІ ТУ

Дэ пу та ты пад вя лі пер шыя вы ні кі комп лекс на га ма ні то рын-
гу Ко дэк са аб аду ка цыі. Пры ня ты ў Бе ла ру сі два га ды та му 
Ко дэкс аб аду ка цыі стаў пер шым на пост са вец кай пра сто ры 
во пы там ка ды фі ка цыі за ка на даў ства ў гэ тай сфе ры. З са ма га 
па чат ку мер ка ва ла ся, што Ко дэкс бу дзе пад піль ным на гля-
дам і пар ла мен та ры яў, і спе цы я ліс таў, каб свое ча со ва мець 
маг чы масць удас ка на лен ня аль бо ка рэк ці роў кі яго нор маў. 
Вы ні кам ма ні то рын гу Ко дэк са і пра па но вам па яго да паў нен-
нях і зме нах бы лі пры све ча ны пар ла менц кія слу хан ні, якія 
ад бы лі ся 4 снеж ня ў Аваль най за ле Па ла ты прад стаў ні коў.

ЭФЕКТ АД ДЫП ЛО МА
— На наш по гляд, не аб ход на за ма ца ваць на за ка на даў чым уз роў ні 

вы ка ры стан не ў аду ка цый най прак ты цы дыс тан цый ных тэх на ло гій, 
сет ка ва га ўза е ма дзе ян ня ўста ноў аду ка цыі і ўдзель ні каў аду ка цый-
на га пра цэ су, — ска заў, ад кры ва ючы слу хан ні, стар шы ня Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі-
мір АНД РЭЙ ЧАН КА. — Сён ня як ні ко лі ак ту аль на раз віц цё дзяр жаў-
на-пры ват на га парт нёр ства ў сфе ры аду ка цыі, рас пра цоў ка су мес на 
з прад стаў ні ка мі рын ку пра цы ме ха ніз маў фар мі ра ван ня дзяр жаў на га 
за ка зу пад рых тоў кі кад раў. Па він на быць іс тот на па леп ша на і па шы-
ра на сіс тэ ма пад рых тоў кі ра бо чых і спе цы я ліс таў ся рэд ня га звя на, 
ап ты мі за ва на пад рых тоў ка кад раў з вы шэй шай аду ка цы яй.

Піль най ува гі, да даў спі кер ніж няй па ла ты пар ла мен та, па тра буе 
пад рых тоў ка пе да га гіч ных кад раў і па вы шэн не ўзроў ню са цы яль най 
аба ро ны ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі. Яшчэ адзін кі ру нак удас ка-
на лен ня за ка на даў ства ў га лі не аду ка цыі — ства рэн не знеш няй 
не за леж най дзяр жаў най атэс та цыі на ву чэн цаў, ацэн кі 
дзей нас ці ўста ноў аду ка цыі па вы ні ку.

ЛЁГКАЯ ВОЎНА
Жы хар ка вёс кi Па куц це 
Дры бiн ска га ра ё на 
Ма рыя Мi хай лаў на 
Асi поў ская пе рад ала 
сы ну Ула дзi мi ру 
сак рэ ты ша па валь ска га 
май стэр ства. Ця пер 
гэ тая сям'я i вёс ка 
вя до мыя па ўсёй 
Бе ла ру сi вы ра бам 
якас на га тра ды цый на га 
абут ку з воў ны — 
ва лё нак. У вёс цы, 
акра мя Асi поў скiх, 
яшчэ не каль кi сем' яў 
зай ма юц ца гэ тым 
про мыс лам. А Ула дзi мiр, 
у сваю чар гу, ву чыць 
дры бiн скiх дзя цей 
у гурт ку «Кат руш нiк», 
якi ство ра ны пры 
Дры бiн скiм ра ён ным гiс-
то ры ка-эт на гра фiч ным 
му зеi. Сё ле та ў скла дзе 
му зей на га ка лек ты ву 
Ула дзi мiр Асi поў скi 
быў уз на га ро джа ны 
спе цы яль най прэ мi яй 
Прэ зi дэн та Бе ла ру сi 
за за ха ван не i раз вiц цё 
на род ных тра ды цый 
i про мыс лаў.
У асен не-зi мо вы пе ры яд 
у доб ра га ша па ва ла 
заў сё ды шмат пра цы. 
Не су му юць без свай го 
за ня тку i Ула дзi мiр 
i Ма рыя Асi поў скiя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Бу дзе свя та!Бу дзе свя та!  ��

ДЗЯ ДЫ МА РО ЗЫ ЗГУ ЛЯ ЮЦЬ… У ХА КЕЙ 
З 16 снеж ня ў ста лі цы на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту, а 
так са ма на Каст рыч ніц кай пло шчы, рас пач нуць сваю пра цу 
на ва год нія кір ма шы. 2014-ы — год Чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі, та му яго сім вал — зубр Во лат — бу дзе са мым ак тыў ным 
удзель ні кам мно гіх ме ра пры ем стваў. Пла ну ец ца пра вес ці па-
рад Дзя доў Ма ро заў і Сня гу рак, а так са ма ха кей ны матч па між 
ка ман да мі Дзя доў Ма ро заў ка ля га лоў най ёл кі кра і ны.

Свят ка ван не ка ля Па ла ца спор ту не спы ніц ца і ў на ва год нюю ноч: 
з 21 да 4 га дзін тут бу дзе пра во дзіц ца эст рад ная пра гра ма з не звы-
чай ным свят ло му зыч ным су пра ва джэн нем. У га дзі ну но чы ка ля стэ-
лы «Мінск — го рад-ге рой» мож на бу дзе па гля дзець на свя точ ны 
фей ер верк.

Па сло вах Ві та лі ны РУ ДЗІ КА ВАЙ, на чаль ні ка ўпраў лен ня 
куль ту ры Мін гар вы кан ка ма, свят ка ван не Но ва га го да тра ды цый на 
прой дзе і ва ўсіх ра ё нах. Ся род ужо звык лых мес цаў з'я віц ца і ад но 
но вае — по бач з «Чы жоў ка-Арэ най». З пла нам усіх на ва год ніх ме ра-
пры ем стваў мож на бу дзе азна ё міц ца на сай це Мін гар вы кан ка ма ў 
спе цы яль ным раз дзе ле.

Пер шы на мес нік на чаль ні ка дзярж уста но вы «Га лоў нае ўпраў-
лен не спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма» Аляк сей РА МА НАЎ 
па ве да міў, што ў Мін ску на пра ця гу на ва год ніх свя таў прой дзе больш 
за 2,5 ты ся чы ак цый, ся род якіх бу дуць рас про да жы, дэ гус та цыі і мно-
гае ін шае. 15 снеж ня мін чан бу дуць ча каць 15-пра цэнт ныя зніж кі на 
ўсю пра дук цыю ва ўні вер ма гах ГУМ, ЦУМ, «Бе ла русь» і Ганд лё вым 
до ме «На Ня мі зе». Да рэ чы, ар га ні за та ры свя точ ных ме ра пры ем стваў 
не за бы лі ся і на гас цей ста лі цы. Ды рэк тар ін фар ма цый на-ту рысц-
ка га цэнт ра «Мінск» Та ма ра АРЭ ХА ВА па ве да мі ла, што толь кі ў 
скла дзе ар га ні за ва ных ту рыс тыч ных груп у ста лі цу на на ва год нія 
свя ты пры е дзе ка ля 10 ты сяч за меж ных ту рыс таў.

Асоб ная пра гра ма пра ду гле джа на для жы ха роў ста ла га ўзрос-
ту. З 12 па 15 снеж ня ў вы ста вач ным цэнт ры па ву лі цы Ян кі Ку па-
лы, 27 прой дзе са цы яль ная вы ста ва-кір маш «50+». З 10 да 18 га дзін 
тут бу дуць пра ца ваць стэн ды па роз ных кі рун ках: са цы яль на-пра ва вы, 
ме ды цын скі, спа жы вец кі і куль тур ны. 

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ
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