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Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, 
мі ністр эка но мі кі:

«Для пад трым кі ма ло га 
прад пры маль ніц тва 
ста іць за да ча па 
ства рэн ні ў кра і не 
га ран тый на га фон ду. 
До ступ да фі нан са вых 
рэ сур саў заў сё ды быў 
праб ле май для раз віц ця 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. 
Ства рэн не га ран тый на га 
фон ду вы ра шыць гэ тую 
праб ле му для тых, у ка го 
ёсць эфек тыў ныя акуп ныя 
пра ек ты, але не ха пае 
ўлас ных срод каў».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 7

Успаміны 
пра 

Міхаіла Савіцкага

СТАР. 8

Экскурсія ў ... 
склеп

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  ��

НА СЛУЖ БЕ 
БО ГУ І ЛЮ ДЗЯМ

Пяць сяс цёр ор дэ на ма ці Тэ рэ зы 
ра ту юць бяз до мных цэ ла га го ра да

Стас 25 га доў пра ца ваў у Туль скім заа пар ку, а ця пер ра зам з жон-
кай на чуе на ву лі цы. Лю боў Ці ма фе еў на мае дах над га ла вой, але 
гро шай на пра жы ван не з цяж кас цю ха пае: ра да, ка лі ў дзень пе-
ра пад зе та лер ка су пу з лус тай хле ба. Лё ня — той уво гу ле ледзь 
не апы нуў ся на тым све це: ачуў ся, ка лі ба цюш ка яго ад пя ваў... 
Яны і яшчэ дзя сят кі лю дзей не пра па лі, на пэў на, толь кі дзя ку ю чы 
сёст рам ка та ліц ка га ор дэ на ма ці Тэ рэ зы, якія за бяс печ ва юць абяз-
до ле ных ежай, ле ка мі і ма літ ва мі. Та кіх ма на шак у Бе ла ру сі ўся го 
пяць — яны жы вуць у го мель скім До ме мі ла сэр нас ці 
і кож ны дзень слу жаць Бо гу і лю дзям. СТАР. 4
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Сяст ра Грэйс раз дае абед. Сён ня ў ме ню — све жая ка пус та.

Арэн да жыл ляАрэн да жыл ля  ��

Ква та ран таў 
із ноў не ха пае

Спе цы я ліс ты не вы клю ча юць, што да вяс ны здым ныя 
бюд жэт ныя ква тэ ры мо гуць яшчэ па тан нець

Зі ма на дру гас ным рын ку пры ват най арэн ды ні ко лі 
не бы ла спры яль ным се зо нам для ква тэ раз дат чы каў. 
Сё ле та ха лод ны пе ры яд стаў уво гу ле скла да ным для ўлас ні каў 
сва бод на га жыл ля, бо коль касць клі ен таў у гэ ты час 
не па вя ліч ва ец ца, за роб кі ў па тэ нцый ных ква та ран таў 
не рас туць, больш та го — ме на ві та ў сту дзе ні па вя лі чы лі ся 
та ры фы на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі. 
Пе ра лі ча ныя фак та ры пад штур хоў ва юць удзель ні каў рын ку 
арэн ды да да лей ша га па тан нен ня здым 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 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.

Гас па да ры 
зга джа юц ца на зніж кі

За апош нія паў та ра го да цэ ны на арэн ду 
стан дарт на га жыл ля ў Мін ску абва лі лі ся амаль 
у два ра зы. Так, ка лі вяс ной 2015-га звы чай ныя ад на па ка ё выя ква тэ ры 
пра па ноў ва лі ся ў са мым леп шым вы пад ку (для ква та ран таў) за 300 до-
ла раў, то сён ня па доб нае жыл лё зда ец ца не да ра жэй чым за 160—170 
«бак саў». Больш та го, ця пер спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ме на ві та гэ тай 
зі мой на рын ку на зі ра ец ца па воль ная тэн дэн цыя да лей ша га па тан нен ня 
ся рэд ніх па якас ці ква тэр, стаў кі па якіх ра ней бы лі вы шэй шыя, чым у 
бюд жэт ным сек та ры жыл ля. Гэ та не ім гнен нае па тан нен не, а хут чэй ка-
рэк ці роў ка цэн ні каў. Так, спа чат ку гас па дар утуль на га жыл ля вы стаў ляе 
яго ў агуль ным ка та ло гу па ад ной ца не, але праз два-тры тыд ні (ка лі ква-
тэ рай ні хто не ці ка віц ца) улас ні кі ўжо зга джа юц ца на зніж ку 
ў па ме ры 10—20 до ла раў ад стар та вай стаў кі. СТАР. 3

КА ПЕЖ У ЛЯ ДО ВЫМ ЦАР СТВЕКА ПЕЖ У ЛЯ ДО ВЫМ ЦАР СТВЕ

Ся мі га до вы мін ча нін Кі рыл Бяз зу баў ка ля ле дзя ных фі гур ваў ка і ваў чы цы, якіх 
вы ра за лі ўдзель ні кі пле нэ ру «Свет крыс та лаў» у ста ліч ным Ба та ніч ным са дзе. Не-
ча ка ныя лю таў скія плю са выя тэм пе ра ту ры на двор'я мо гуць хут ка зні шчыць гэ тую 
ка зач ную пры га жосць.

Больш здым каў гля дзі це на партале «Звяз ды» www.zviazda.byФо
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СТАР. 5


