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Лі дзія ЯР МО ШЫ НА, 
стар шы ня Цэнт рвы бар ка ма:

«Пад агуль ня ю чыя пра па но вы 
між ве да мас най экс перт най 
гру пы пры ЦВК но сяць 
зба лан са ва ны ха рак тар і 
ад па вя да юць рэ ка мен да цы ям 
АБ СЕ. Перш за ўсё, 
га вор ка ідзе пра ўклю чэн не 
ў за кон рэ ка мен да цый 
Цэнт рвы бар ка ма, якія 
пры мя ня лі ся пад час 
пар ла менц кіх вы ба раў
2016 го да. У тым лі ку гэ та 
рэй тын га вае га ла са ван не па 
скла дзе ка мі сій, пры сут насць 
на зі раль ні каў пры іх утва рэн ні, 
праз рыс ты пад лік га ла соў 
ва ўмо вах, якія да зва ля юць 
удзель ні кам ма ні то рын гу 
бес пе ра шкод на вы кон ваць 
свае аба вяз кі. Пра па ну ец ца 
так са ма па вя лі чыць тэр мін 
утва рэн ня вы бар чых фон даў 
кан ды да таў у дэ пу та ты і са мі 
па ме ры фон даў, а так са ма 
маг чы масць уз но саў з бо ку 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб».
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Вя лі кая 
раз мо ва 

з Прэ зі дэн там
Аляк сандр 
Лу ка шэн ка 3 лю та га 
пра вя дзе су стрэ чу 
з прад стаў ні ка мі 
гра мад скас ці, 
бе ла рус кіх 
і за меж ных СМІ.

Ме ра пры ем ства прой дзе 
ў па шы ра ным фар ма це пад 
агуль най наз вай «Вя лі кая 
раз мо ва з Прэ зі дэн там», па-
ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла-
рус ка га лі да ра. У ім пры муць 
удзел амаль ча ты ры дзя сят кі 
жур на ліс таў, якія прад стаў-
ля юць най больш вя лі кія 
дзяр жаў ныя і не дзяр жаў ныя 
бе ла рус кія СМІ, па пу ляр ныя 
ін тэр нэт-пар та лы, аў та ры тэт-
ныя за меж ныя мас ме дыя.

На су стрэ чу за про ша ны 
і шмат лі кія экс пер ты, ся род 
якіх вя до мыя па лі то ла гі, эка-
на міс ты, прад стаў ні кі пар тый, 
кан фе сій і гра мад скіх аб' яд-
нан няў. Яны так са ма пры муць 
удзел у дыя ло гу па най больш 
ак ту аль ных тэ мах.

Пра мая транс ля цыя су-
стрэ чы кі раў ні ка дзяр жа вы з 
прад стаў ні ка мі гра мад скас-
ці і срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі пач нец ца ў 10 га дзін 
3 лю та га. Яна бу дзе вес ці ся 
па тэ ле ка на лах «Бе ла русь 1», 
«Бе ла русь 24» і Пер шым на-
цы я наль ным ка на ле Бе ла-
рус ка га ра дыё. Тэ ле вер сія 
су стрэ чы бу дзе па ка за на ў 
вя чэр нім эфі ры бе ла рус кіх 
тэ ле ка на лаў.

За ду хоў нае ад ра джэн неЗа ду хоў нае ад ра джэн не  ��

АСОБ НА АД ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ЦЫІ
І РА ЗАМ З ЛЮДЗЬ МІ

Раз мо ва з ігу ме нам пра  су вязь 
ма нас ты ра і лю дзей, якія жы вуць па-за яго сце на мі
Ігу мен Яў се вій (Цюх лоў), 
на мес нік Свя та-Елі се-
еў ска га Лаў ры шаў ска га 
муж чын ска га ма нас ты-
ра, сё ле та стаў лаў рэ а там 
прэ міі Прэ зі дэн та «За ду-
хоў нае ад ра джэн не». У ад-
па вед ным ука зе кі раў ні ка 
дзяр жа вы па зна ча на: «за 
аса біс ты ўклад у ду хоў на-
ма раль нае і па тры я тыч-
нае вы ха ван не мо ла дзі». 
«Звяз да» неад ной чы пі са-
ла пра ад ро джа ны на бе-
ра зе Нё ма на адзін з са мых 
ста ра жыт ных ма нас ты роў 
Бе ла ру сі. За сна ва ны ў XІІІ 
ста год дзі вя лі кі мі лі тоў скі мі 
кня зя мі, ён у XІV—XVІ ста-
 год дзях быў ду хоў на-аду-
ка цый ным цэнт рам гэ тых 
зя мель. Пра што свед чаць 
ле та пі сы, пад ан ні і ство ра-
нае ў яго сце нах ілюст ра ва-
нае ру ка піс нае Лаў ры шаў-
скае Еван гел ле. У на шы дні 
ма нас тыр ад ра джа ец ца і 
зноў ста но віц ца мес цам пры цяг нен ня ўсё боль шай коль кас ці па-
лом ні каў. Сю ды едуць з роз ных кут коў Бе ла ру сі і ін шых кра ін, каб 
знай сці ду хоў ную да па мо гу, су ця шэн не, па ра ду, ад на віць ду шэў ныя 
і фі зіч ныя сі лы. І ні хто не ад'яз джае ад сюль, не атры-
маў шы па трэб на га.

Дзве ры ста ліч най гім на зіі №5 у су бо ту прак тыч на не за чы ня юц-
ца. Та му пад пі са ны ня даў на мі ніст рам аду ка цыі за гад аб ар га ні за цыі 
шос та га школь на га дня не стаў для ўста но вы вя лі кай на ві ной. Тут і 
ра ней пра во дзі лі ся па су бо тах фа куль та тыў ныя за ня ткі, пра ца ва лі 

аб' яд нан ні па ін та рэ сах. Па су бо тах у гім на зіі так са ма пра хо дзяць 
пад трым лі ва ючыя і сты му лю ючыя за ня ткі, су стрэ чы пе да го гаў з 
баць ка мі.

Працяг тэмы на стар. 3.

Рэ пе ты цыя ўзор на га ха рэа гра фіч на га 
ан самб ля «Данс Аве ню».

РыРы  ��  нак жыл ля нак жыл ля

У ЧА КАН НІ 
ДРУ ГОЙ ХВА ЛІ 
ПА ТАН НЕН НЯ

На дру гас ным рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці 
ста лі цы экс пер ты праг на зу юць 

да лей шае зні жэн не цэн пры клад на на 7%
Уво гу ле, ле таш ні се зон тра піў у раз рад вы ключ ных 
ад ра зу па не каль кіх на мі на цы ях. Толь кі за адзін 
год бы лі за фік са ва ны два рэ корд ныя за апош няе 
дзе ся ці год дзе па каз чы кі: пер шы да ты чыц ца 
мі ні маль на га ўзроў ню цэн, а дру гі — мак сі маль най 
коль кас ці пра ве дзе ных здзе лак куп лі-про да жу.

Цэ на вае дно №1
Па вод ле пад лі каў спе цы я ліс таў па не ру хо мас ці, прак тыч на ўсё пер-

шае паў год дзе ле тась пра цяг ва ла ся рас па ча тае яшчэ за доў га да гэ та га 
зні жэн не цэн ні каў. У вы ні ку за сту дзень—май мі ну ла га го да ца на квад-
рат на га мет ра ў здзел ках з ква тэ ра мі стан дарт ных спа жы вец кіх якас цяў 
зні зі ла ся на 13%. А агуль нае зні жэн не яе за пе ры яд з каст рыч ні ка 2014 
(па чат ку пе ры я ду зні жэн ня) па май 2016 года скла ла 38% ці ў ся рэд нім 
— 620 до ла раў за «квад рат».

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 ад зна чае, што 
мі ні маль ны ўзро вень цэн на ста ліч ную не ру хо масць быў да сяг ну ты
ле тась у маі, ка лі квад рат ны метр ква тэр у ся рэд нім апус ціў ся да 
1 010 до ла раў, што ста ла рэ кор дам для апош ніх 10 га доў. Ме на ві та 
та ды бес прэ цэ дэнт на ніз кі кошт жыл ля ва ўсіх сег мен тах і з'яў лен не на 
рын ку ква тэр за 28—30 ты сяч до ла раў спра ва ка ва лі вы хад на ры нак 
так зва на га ад кла дзе на га по пы ту — тых па куп ні коў, хто аль бо ча каў 
на ступ лен ня цэ на ва га дна, аль бо прос та фі нан са ва не мог 
да зво ліць са бе куп лю ква тэ ры. СТАР.  4
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