
У па лес кай 
глы бін цы — 
Да выд-Га рад ку — 
працуе дзі ця чы 
ба лет ны клас. 
Не звы чай ная 
ўста но ва 
для сель скай 
мяс цо вас ці! 
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• Вясеннія канікулы 

ў беларускіх школах 

пераносіцца не будуць, 

заявіў учора міністр 

адукацыі Ігар Карпенка.

• Вы твор часць сель-

гас пра дук цыі ў Бе ла ру сі ў 

сту дзе ні—лю тым вы рас ла 

на 6 %.

• Ула ды Кі тая да зво лі-

лі па чаць клі ніч ныя вы-

пра ба ван ні вак цы ны ад 

ка ра на ві ру са.

• Прам выт вор часць у 

Бе ла ру сі ў сту дзе ні—лю-

тым зні зі ла ся на 3,3 %.

• Старт эс та фе ты алім-

пій ска га агню ў Япо ніі 

прой дзе без гле да чоў.

• Вы стаў кі «Ад па чы нак» 

і «Па ля ван не і ры ба лоў-

ства» пе ра нес лі на паз ней-

шыя тэр мі ны.

КОРАТКА

Свят ла на ЛЮ БЕЦ КАЯ, 

стар шы ня Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

па за ка на даў стве:

«Апош нім ча сам 
за ка нат вор чая дзей насць 
у на шай кра і не но сіць 
до сыць ін тэн сіў ны 
ха рак тар. Гэ та 
аб' ек тыў на аб умоў ле на 
су час ны мі вы клі ка мі 
ў сацы яль на-эка на міч най, 
па лі тыч най, гра мад скай 
сфе ры і не аб ход нас цю 
дзяр жа вы ўдас ка наль ваць 
дзе ю чае за ка на даў ства, 
а так са ма рэ гу ля ваць 
но выя пра ва ад но сі ны. 
Пры гэ тым асноў ным 
кры тэ ры ем гэ тай 
дзей нас ці вар та на зваць 
са цы яль ную аб умоў ле насць 
раз віц ця пра ва. За пыт 
гра мад ства на за кон насць 
і спра вяд лі васць 
ак ту аль ны як ні ко лі».

ЦЫТАТА ДНЯ
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COVID-19: 
ПРАВІЛЫ 
БЯСПЕКІ

КІНО 
БЕЗ ФІЛЬТРАЎ
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

ПА КУЛЬ НА ЗІ РА ЕМ РОСТ
Ад нак аж да пер шых дзён вяс ны цэ ны на арэн-

ду жыл ля ў Мін ску пра цяг ва лі рас ці, а за год яны 

пад ня лі ся пры бліз на на 10 %, лі чыць ана лі тык гэ-

та га рын ку Ар цём Са ха рэ віч. На яго дум ку, лю ты 

ад зна чыў ся да во лі сціп лым уз роў нем по пы ту — 

ак тыў насць па по шу ку здым на га жыл ля ў га лоў-

ным го ра дзе кра і ны зні зі ла ся па вы ні ках ме ся ца 

на 16 %. Хутчэй за ўсё, по пыт бу дзе за ста вац ца 

на бя гу чым уз роў ні аж да кан ца вяс ны.

Агуль ная пра па но ва вы рас ла ў лю тым 

на 1,1 %. Ак тыў ней за ўсё ба за аб' ек таў па-

паў ня ла ся ад на па ка ё вы мі ква тэ ра мі (+3,6 %). 

Уся го для за ся лен ня ў мі ну лым ме ся цы пра па-

ноў ва ла ся ка ля 2,9 ты сячы ква тэр.

Але ка лі кап нуць ста тыс ты ку глы бей, то рэа ліі 

зда дуц ца не та кі мі і свет лы мі. Так, у па раў на нні 

з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да вы бар 

на рын ку доў га тэр мі но вай арэн ды жыл ля ска ра-

ціў ся на 3,2 %. А та му, ня гле дзя чы на рост кур са 

до ла ра, а так са ма ад сут насць па вы ша нага по-

пы ту, ды на мі ка цэн на арэн ду ква-

тэр у сталіцы бы ла ста ноў чая.

Не ру хо масцьНе ру хо масць

ПЕ РА ЛОМ У «КВА ТЭР НЫМ ПЫ ТАН НІ»
Спе цы я ліс ты лі чаць, што ў лет ні се зон маг чы мы гран ды ёз ны аб вал рын ку доў га ча со вай арэн ды
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«МА ЛЕНЬ КІЯ «МА ЛЕНЬ КІЯ 
ЛЕ БЕ ДЗІ» ЛЕ БЕ ДЗІ» 
НА ГА РЫ НІНА ГА РЫ НІ
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Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пра вёў на ра ду па вы ні ках сацыяльна-

эка на міч на га раз віц ця кра і ны 
ў 2019 го дзе і бя гу ча га пя ці год дзя

Пра тое, што раз мо ва бу дзе сур' ёз ная, 
Аляк сандр Лукашэн ка па пя рэ дзіў удзель ні каў 
су стрэ чы ад ра зу. Праб ле мы, якія ста я лі 
на па рад ку дня, не прос та ак ту аль ныя, 
а «пы тан ні вы жы ван ня». Якія ра шэн ні пра па нуе 
ў гэ тым клю чы ўрад і як ма ры пе ра тва рыць 
у мэ ты, вы ра ша лі ўчо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці.
Як ад зна чыў Прэ зі дэнт, ула ды па ста ян на 
ана лі за ва лі вы ні кі мі ну ла га го да, каб звяр нуць 
ува гу гра мад ства на тое, што ўжо зроб ле на. 
Мэ та гэ та га ад на — па збег нуць па мы лак 
і вы ка рыс тоў ваць на бы ты во пыт, каб маг ла 
іс на ваць су ве рэн ная і не за леж ная 
краі на.

«Мы па він ны ўмець гнут ка 
адап та вац ца да аб' ек тыў ных умоў 

і ўмець пра ца ваць з усі мі»
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