
Рэдакцыя звязалася 
з Кіевам:
Алег ЦА РОЎ, 
дэ пу тат Вяр хоў най Ра ды, 
фрак цыя «Пар тыя рэ гі ё наў» 

— Алег Ана толь е віч, што 
ўчо ра ад бы ло ся ў Кі е ве? 
Ці быў «штурм Май да на»?

— На са мрэч за га ду на за-
чыст ку «Май да на» не бы ло. 
І гэ та з'яў ля ец ца га лоў най 
пры чы най та кой вя лі кай 
коль кас ці ах вяр.
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Вус на мі ана лі ты каВус на мі ана лі ты ка  ��

Колькі мужчын 
працуе 

у дзіцячых 
садках?

У сталіцы 
не хапае 

грамадскіх 
прыбіральняў

Крывавыя слёзы Украіны

УЛАС НІ КІ КВА ТЭР ЗА МЕР ЛІ «НА НІЗ КІМ СТАР ЦЕ» 
Экс пер ты ста ліч на га рын ку арэн ды праг на зу юць іс тот нае па ве лі чэн не по пы ту пад час ЧС па ха кеі 

Бюд жэт ных ква тэр
больш не ста ла 

Ця пер сі ту а цыя кры ху 
змя ні ла ся, бо з рын ку знік ла 
вя лі кая коль касць ме на ві та 

«нер во вых» клі ен таў, якім 
арэнд ныя ква тэ ры не аб ход-
на бы ло знай сці амаль ім-
гнен на. Сён ня по пыт кры ху 
змен шыў ся, ад нак і пра па-
но вы больш не ста ла. Спра-

ва ця пер на ват не ў коль-
кас ці па мяш кан няў, што 
пра па ну юц ца, а ў ад сут нас ці 
тан ных стан дарт ных ква тэр. 
Клі ен ты пра цяг ва юць за каз-
ваць у агенц твах не вя лі кае 
па пло шчы жыл лё па кош це 
300–400 до ла раў у ме сяц. 
Ад нак жы лых па мяш кан няў 
за та кія гро шы сён ня ня ма. 
Ква тэ ры быц цам бы ёсць, 
ад нак цэн нік на іх амаль 
за стаў ся на мак сі маль ным 
уз роў ні, яко га ён да сяг нуў 
пры ажы я таж ным по пы-
це мі ну лай во сен ню. Так, у 
агенц тва на ша га экс пер та 
за дзень трап ляе 4–5 ква-

тэр па кош це ад 500 да 
800 до ла раў, а са праў ды 
бюд жэт ных ва ры ян таў па 
400–500 до ла раў пра па ну-
ец ца ў арэн ду не больш як 
2–3 за ты дзень.

Рэ аль ная пра па но ва па 
здым ным жыл лі вы гля дае 
на ступ ным чы нам. Ся рэд ні 
цэн нік па стан дарт ных ад на-
па ка ё вых ква тэ рах не да лё ка 
ад мет ро ва га ец ца ў ме жах 
450–500 до ла раў за ме сяц. 
Ка лі клі ент зго дзен па ча каць 
ты дзень-дру гі, то яму мо гуць 
па да браць і сла бей шую па 
якас ці ад на па ка ёў ку за 380–
420 до ла раў. Тут ад ра зу за ў-

ва жу, што та кія ва ры ян ты 
з'яў ля юц ца не пра ві лам, а 
вы клю чэн нем.

Пры клад на ў 460–520 до-
ла раў акрэс ле ны ся рэд ні 
цэн нік бюд жэт ных двух па ка-
ё вых ква тэр. І ў гэ тым сег-
мен це яшчэ маг чы ма знай-
сці не вель мі доб рую двух па-
ка ёў ку за 400–450 до ла раў. 
За ўва жу, што на яў насць ці 
ад сут насць мэб лі на кошт 
арэн ды ўво гу ле не паў плы-
вае. Га лоў ным тут з'яў ля ец-
ца пры маль ны стан жы ло га 
па мяш кан ня і «пра піс ка» до-
ма ў тым ці ін шым 
мік ра ра ё не.

ВА УКРА І НЕ АБ ВЕ ШЧА НА ЖА ЛО БА
Прэ зі дэнт Укра і ны Вік тар Яну ко віч аб вяс ціў 20 лю та га днём 

жа ло бы па за гі ну лых у ма са вых бес па рад ках. «У дзень жа ло бы 
на ўсёй тэ ры то рыі Укра і ны пры спус ціць дзяр жаў ны сцяг на да-
мах і бу дын ках ор га наў дзяр жаў най ула ды, ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня, дзяр жаў ных прад пры ем стваў, уста ноў і ар га-
ні за цый, ад мя ніць за баў ляль на-кан цэрт ныя ме ра пры ем ствы, 
спар тыў ныя спа бор ніц твы, унес ці ад па вед ныя зме ны ў пра-
гра мы тэ ле-і ра дыё пе ра дач», — ад зна ча ец ца ў па ста но ве. Па-
вод ле звес так Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Укра і ны на мо мант 
вы ха ду ну ма ра, у вы ні ку ма са вых бес па рад каў у Кі е ве за гі ну лі 
25 ча ла век, з іх 14 — цы віль ныя асо бы. Па ме ды цын скую да-
па мо гу звяр нуў ся 381 ча ла век. Ся род шпі та лі за ва ных — су-
пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў, жур на ліс ты, дзе ці.

Прак тыч на з пер шых дзён го да на мін скім рын ку 
жыл лё вай не ру хо мас ці на зі ра ец ца са праўд ны 
«мёрт вы» се зон, ка лі коль касць здзе лак 
куп лі-про да жу ква тэр па мен шы ла ся ў ра зы. Гэ тая 
ака ліч насць пэў ным чы нам ад гук ну ла ся і на сі ту а цыі 
з арэн дай пры ват на га жыл ля. Пра сён няш нюю 
сі ту а цыю на ста ліч ным рын ку арэн ды і пра гно зы на 
блі жэй шую перс пек ты ву ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
па ве да мі ла на мес ні ца ге не раль на га ды рэк та ра 
Цэнт ра ганд лю не ру хо мас цю «ПА КА ДАН» Ак са на 
ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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МАСК ВА 
АЦЭНЬ ВАЕ ТОЕ, 
ШТО АД БЫ ВА ЕЦ ЦА, 
ЯК СПРО БУ 
ДЗЯР ЖАЎ НА ГА 
ПЕ РА ВА РО ТУ

У Крам лі тое, што ад бы ва ец ца 
ва Укра і не, «трак ту ец ца як спро ба 
дзяр жаў на га пе ра ва ро ту», за явіў 
прэс-сак ра тар прэ зі дэн та Ра сіі 
Дзміт рый Пяс коў. Ён рас тлу ма чыў, 
што ва Укра і не ад бы ва ец ца за хоп 
бу дын каў і зброі. Ад каз насць за 
тое, што ад бы ва ец ца, ля жыць на 
эк стрэ міс тах, за явіў Пяс коў. «У 
Маск ве ра шу ча асу джа юць гвалт 
з бо ку эк стрэ місц кіх эле мен таў, 
якія ска рыс та лі ся вы ка нан нем 
умоў па ам ніс тыі і ад ра зу пры сту-
пі лі да гвал тоў ных дзе ян няў», — 
ска заў Пяс коў.

2

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 6° 
Віцебск    + 2° 
Гомель    + 4°  
Гродна    + 4° 
Магілёў    + 2° 
Мінск    + 3° 

ПРА МАЯ ЛІ НІЯ

УСЁ ПРА АД РАС НУЮ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ 

ДА ПА МО ГУ
Хто мае пра ва на што ме-
сяч ную або ад на ра зо вую 
са цы яль ную да па мо гу і 
якія сён ня іх па ме ры? Ад 
ча го яны за ле жаць? Ка му 
пры зна ча ец ца да па мо га 
па апла це па слуг ЖКГ? 
Коль кі ра зоў мож на звяр-
нуц ца па да па мо гу на пад-
гуз кі?..

Гэ тыя і ін-
шыя пы тан ні 
вы змо жа це 
за даць на-
мес ні ку мі-
ніст ра пра цы 
і  са цы яль-

най аба ро ны Аляк санд ру 
Аляк се е ві чу РУ МА КУ ў хо-
дзе пра мой тэ ле фон най лі ніі 
«Пад трым ка на сель ніц тва 
праз сіс тэ му дзяр жаў най 
ад рас най са цы яль най да-
па мо гі», якая ад бу дзец ца ў 
рэ дак цыі «Звяз ды» СЁННЯ. 
Тэ ле фа нуй це па ну ма ры

(8-017) 287 18 66
з 11 да 12 га дзін.

 Фота ria.ru, bigpicture.ru


