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Аб' ём шы ро кай гра шо вай 
ма сы (ШГМ) у Бе ла ру сі за 2013 
год па вя лі чыў ся на 19,8 пра-
цэн та і на 1 сту дзе ня да сяг нуў 
Br193 трлн 306,8 млрд. Пры гэ-
тым у снеж ні ШГМ пры рас ла на 
4 пра цэн ты.

Цэ ны на гас ці ніч ныя ну ма ры 
ў Мін ску да чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі мо гуць вы рас ці на 10 
пра цэн таў.

Вік то рыя Аза ран ка вый шла 
ў дру гі раўнд Australіan Оpen. 
У стар та вым па ядын ку не без 
на ма ган няў абы гра ла швед ку 
Іа ха ну Лар сан — 7:6 (7:2), 6:2.

Да 70% па ру шэн няў хут кас-
ных рэ жы маў, за рэ гіст ра ва ных 
су пра цоў ні ка мі ДАІ Брэсц кай 
воб лас ці пад час спец ме ра пры-
ем ства «Тран зіт», здзейс ні лі ра-
сі я не. Свое асаб лі вы ан ты рэ корд 
быў за фік са ва ны ў Ба ра на віц кім 
ра ё не. Жы хар ад на го з ра сій скіх 
рэ гі ё наў на «Аў дзі А8» ру хаў ся 
па тра се з хут ка сцю 200 км/г пры 
да зво ле ных 120.

Пар ту га лец Крыш ці я ну Ра-
нал ду пры зна ны леп шым фут-
ба ліс там пла не ты 2013 го да. 
28-га до вы фор вард мад рыд ска-
га «Рэ ала» атры маў «За ла ты 
мяч ФІ ФА» 13 сту дзе ня на ўра-
чыс тай цы ры мо ніі ў Цю ры ху.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.01.2014 г. 
Долар ЗША    9550,00
Еўра 13040,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 1148,88
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На 20% 
пры рас лі руб лё выя дэ па зі ты ў 
кра і не за 2013, ва лют ныя — 
на 9,8%, га во рыц ца ў ста тыс-
тыч най спра ва зда чы На цы я-
наль на га бан ка Бе ла ру сі. Пры 
гэ тым за апош ні ме сяц мі ну-
ла га го да руб лё выя дэ па зі ты 
юры дыч ных і фі зіч ных асоб 
вы рас лі на 3,6%, склаў шы на 
1 сту дзе ня Br65,18 трлн. Ва-
лют ныя ўкла ды юры дыч ных 
і фі зіч ных асоб у снеж ні па вя-
лі чы лі ся на 3,5% і склалі $11,3 
млрд на па ча так 2014 го да.

Жыл лёЖыл лё  ��

СЕ ЗОН ГЛА БАЛЬ НА ГА 
«ПА ХУ ДЗЕН НЯ»?

Па вод ле пра гно заў спе цы я ліс таў, 
да ле та ста ліч ная жыл лё вая не ру хо масць па-

тан нее да 1300 до ла раў за «квад рат»
Устой лі вы рост ся рэд ніх цэн ні каў на ста ліч ныя ква тэ ры, 
які на зі раў ся на пра ця гу 8 ме ся цаў ле тась, у ве рас ні спы-
ніў ся. А вось па чы на ю чы з каст рыч ні ка, мін скі дру гас ны 
ры нак жыл ля па чаў па ці ху зда ваць свае па зі цыі. Ча го 
нам ча каць на мін скім рын ку жыл ля сё ле та? Зра біць ана-
ліз сі ту а цыі ў жыл лё вай сфе ры ста лі цы ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» да па ма гае наш па ста ян ны экс перт — кі раў нік 
агенц тва «БепЦТН», стар шы ня ра ды Бе ла рус кай аса цы-
я цыі «Не ру хо масць» Мі ка лай ПРА СТА ЛУ ПАЎ.

Ак тыў насць па куп ні коў імк нец ца да ну ля
Ле тась у пер шым паў год дзі ква тэ ры Мін ска ўпэў не на да ра-

жэ лі аж но да ве рас ня, пас ля ча го ста бі лі за ва лі ся і ад зна чы ла ся 
тэн дэн цыя на па тан нен не. Са праўд ная рэ аль ная ка рэк ці роў ка 
цэн па ча ла ся ме на ві та ў каст рыч ні ку. По тым кож ны ме сяц цэ-
ны па да лі пры клад на на 2-2,5%. За гэ ты час коль касць здзе лак 
ска ра ці ла ся пры клад на ўдвая, рас каз вае наш экс перт. Ужо ў 
ся рэ дзі не снеж ня на рын ку за ста лі ся пе ра важ на ква тэ ры з за-
вы ша ны мі цэ на мі. Та му тыя пра даў цы, якія ха це лі пра даць свае 
ква тэ ры, зга джа лі ся на зні жэн не цэн ні каў. У вы ні ку за мі ну лы 
год, з улі кам па дзен ня ў апош нія 4 ме ся цы, цэ ны на мін скія дру-
гас ныя ква тэ ры вы рас лі пры клад на на 15%.

Па вя лі чэн не кош ту ква тэр у 2013 го дзе Мі ка лай Пра ста лу паў 
тлу ма чыць рос там ся рэд няй за ра бот най пла ты, якая ў па раў нан-
ні з 2012 го дам па вя лі чы ла ся прак тыч на ў паў та ра ра за. Ад нак 
та кая сі ту а цыя не маг ла пра цяг вац ца бяс кон ца, бо ад на ча со ва 
на зі ра ла ся па вя лі чэн не цэн ні каў на энер га нось бі ты, та ва ры і па-
слу гі. Ста ла зра зу ме ла, што не ма лень кая ін фля цыя ў кра і не за ха-
ва ец ца і ў 2014 го дзе. Рэ аль нае зні жэн не да хо даў ся рэд ня га кла са 
жы ха роў ста лі цы ста ла ад бі вац ца і на цэн ні ках жыл лё вай не ру-
хо мас ці. Ад нак і ця пер яшчэ асноў ная ма са пра даў цоў усё яшчэ 
жы ве ча кан ня мі ле та мі ну ла га го да, ка лі рэ аль ная ца на здзел кі 
скла да ла пры клад на 1700 до ла раў за квад рат ны метр. Праў да, 
у апош нія дні го да ў да га во рах куп лі-про да жу ква тэр фі гу ра ваў 
кошт квад рат на га мет ра пры клад на ў ме жах ка ля 1600 до ла раў 
за жыл лё вы «квад рат». Але за раз і та кі ўзро вень цэн ні каў не з'яў-
ля ец ца для па куп ні коў пры ваб ным. Не ка то рыя ква тэ ры 
на ват па та кім кош це не маг чы ма пра даць.

ЦАР скія ка ля дыЦАР скія ка ля ды

Прэ мі яй у па ме ры 10 ба за вых ве лі чынь (1 ба за-
вая ве лі чы ня — 130 тыс. руб лёў) уз на га ро джа ны 
Мі кі та Бок шыц з ся рэд няй шко лы № 3 г. Лю ба ні, 
Ці мур Брыт віч з гім на зіі № 3 г. Са лі гор ска, Мі кі та Са-
за но віч з ся рэд няй шко лы № 3 г. Стоўб цы, а так са ма 
на ву чэн ка Мінск ага дзяр жаў на га аб лас но га лі цэя 
Юлія Ва сі ле віч. За дру гое мес ца на ле жыць прэ мія 
ў 8 ба за вых ве лі чынь, за трэ цяе — 6.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ.

АДО РА НЫЯ ТА ЛЕН ТАМ
Мін скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў за цвер дзіў 
прэ міі 45 на ву чэн цам цэнт раль на га рэ гі ё на. 
Гэ та пе ра мож цы за ключ ных эта паў рэс пуб-
лі кан скіх алім пі яд па ву чэб ных прад ме тах, 
што за ня лі 1, 2 і 3 мес цы, і кон кур саў пра-
фе сій на га май стэр ства 2013 го да. Ра шэн не 
на кі ра ва на перш за ўсё на са цы яль ную пад-
трым ку і сты му ля ван не ін тэ ле кту аль най і 
твор чай іні цы я ты вы дзя цей і пад лет каў.
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НЕАДНАБАКОВАЯ 
ВЫГАДА

Рэа лі за цыя ін вест пра ек та па вы твор час ці ў Ба ры саў скім 
ра ё не лег ка вых аў та ма бі ляў аб мяр коў ва ла ся 14 сту дзе-
ня на ра бо чай су стрэ чы Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра 
Лу ка шэн кі з прэм' ер-мі ніст рам Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам і 
стар шы нёй Мі набл вы кан ка ма Ся мё нам Ша пі рам. Аб гэ тым 
БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«У па чат ку на шай раз мо вы мож на ска заць: тое, аб чым ма ры лі 
мно гія бе ла ру сы і, перш за ўсё, я, здзейс ні ла ся, — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Бе ла рус кі аў та ма біль мы вы ра бі лі ра зам з на шы-
мі кі тай скі мі сяб ра мі і, па вод ле ма іх да ных, пры клад на 2,5 тыс. 
пра да лі ў мі ну лым го дзе. І по пыт на та кі тып аў та ма бі ляў ёсць не 
толь кі ў Бе ла ру сі, але і за ме жа мі на шай кра і ны».

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся на яў нас цю маг чы мых праб лем у пра цэ-
се вы твор час ці і рэа лі за цыі аў та ма бі ляў. «Вы цу доў на ра зу ме-
е це, што мы, вы раб ля ю чы ў Бе ла ру сі з кі тай скі мі сяб ра мі гэ ты 
аў та ма біль, умеш ва ем ся ў свя тая свя тых перш за ўсё Ра сіі. Мы 
бу дзем яго пра да ваць па ўсім све це, у тым лі ку ў Ра сіі і Ка зах-
ста не, — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. — Мя не ці ка віць сён няш няя 
рэ ак цыя ра сій ска га аў та пра маў ска га ло бі. Але, я так ра зу мею, у 
Ра сіі гэ ты аў та ма біль атры маў усе да зво лы і сер ты фі ка ва ны. Мы 
ма ем маг чы масць яго там пра да ваць. У су вя зі з гэ тым — пы тан-
не ўты лі за цый на га збо ру. Як яно вы ра ша ец ца? Лі чу, што трэ ба і 
кі тай скіх та ва ры шаў да гэ та га пад клю чаць і вы ра шаць гэ ту праб-
ле му, ка лі яна іс нуе».

«Спра ва на ша га го на ру гэ ты аў та ма біль вы ра біць ме на ві та 
ў та кіх аб' ёмах і ў тыя тэр мі ны, якія мы пла ну ем», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Аў та ма біль доб ры, ён ка рыс та ец ца по пы там. Зна чыць, трэ ба 
яго вы раб ляць. Больш та го, ня ма ла на шых буй ных прад пры ем-
стваў атрым лі ва юць за ка зы на вы твор часць кам плек ту ю чых. Та му 
гэ та вель мі важ ны на ву ка ё міс ты іна ва цый ны пра ект, і мы яго аба-
вяз ко ва па він ны рэа лі за ваць», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Пры гэ тым вы твор часць у Бе ла ру сі ай чын на га лег ка во га аў-
та ма бі ля на ўзроў ні су свет ных стан дар таў Прэ зі дэнт па ста віў у 
адзін рад з рэа лі за цы яй пра ек таў у сфе ры кос ма су і бу даў ніц-
твам АЭС.

Па вод ле слоў Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, у Ба ры са ве ўжо рэа лі за-
ва ны пер шы этап па ства рэн ні збо рач най вы твор час ці ма гут нас-
цю 10 тыс. аў та ма бі ляў у год. У да лей шым пра ду гледж ва ец ца 
ства рэн не экс пар та а ры ен та ва най вы твор час ці ма гут нас цю 120 
тыс. аў та ма бі ляў у год. Пра ект пла ну ец ца рэа лі за ваць су мес на 
з кі тай скай кам па ні яй «Джы лі». «Мы вы ка рыс тоў ва ем іх во пыт. 
Гэ та вя лі кая, ад на з вя ду чых кам па ній, якая вы раб ляе не каль кі 
со цень ты сяч аў та ма бі ляў у год і мае да во лі доб рую рэ пу та цыю 
на рын ках. У цэ лым пра ект ацэнь ва ец ца пры клад на ў $650 млн, 
у тым лі ку ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал — амаль $450 млн», — 
рас ка заў ён.

Ура дам рас пра ца ва ны пра ект ука за Прэ зі дэн та «Аб не ка то рых 
пы тан нях ар га ні за цыі вы твор час ці лег ка вых аў та ма бі ляў». «Мы 
не спя ша лі ся з гэ тым ука зам, та му што трэ ба бы ло ства рыць 
ма гут нас ці па буй на вуз ла вой збор цы і па гля дзець, як рэ агуе ры-
нак на яшчэ ад на го вы твор цу лег ка вых аў та ма бі ляў», — ска заў 
прэм' ер-мі ністр.

Мі ха іл Мяс ні ко віч пры знаў, што ўмо вы рэа лі за цыі ня прос тыя, 
па коль кі толь кі ў Ра сіі ця пер пра цу юць ка ля трох дзя сят каў прад-
пры ем стваў па збор цы лег ка вых аў та ма бі ляў. І ў гэ тым пла не 
не аб ход на пра ца ваць як над ска ра чэн нем вы дат каў, так і імк нуц ца 
да та го, каб у Бе ла ру сі фар мі ра ва ла ся мак сі маль ная да баў ле ная 
вар тасць, а ад па вед на зар пла та ра бо чых, пад атко выя па ступ лен-
ні. Ад на ча со ва і ў кі тай ска га бо ку па він на быць за ці каў ле насць 
пра ца ваць у Бе ла ру сі і су мес на вы раб ляць аў та ма бі лі. «Тут не 
мо жа быць ад на ба ко вай вы га ды. Пра ект па ві нен быць уза е ма-
вы гад ным, і да гэ та га мы імк нём ся. Гэ та за кла дзе на ў асно ве 
пра ек та ўка за», — пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. 

Высокае 
мастацтва  — 
у армейскім 

страі

Чым 
зацікавіць 
маладога 

спецыяліста

Як 
бавяць час 
пенсіянеры

Сён ня каў чэг з вя лі кай хрыс ці ян скай свя ты няй зна хо дзіц ца ў Санкт-
Пе цяр бур гу, а ўве ча ры 17 сту дзе ня яго спец са ма лё там да ста вяць у 
Мінск. З 18.30 гэ та га ж дня ў хра ме пра вед на га Іо ва шмат па кут на га 
пры До ме мі ла сэр нас ці (пры ход хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых) 
свя ты ня бу дзе да ступ ная для па кла нен ня.

Як рас ка заў клі рык Усіхс вяц ка га пры хо ду про та і е рэй Мі ка лай Су ха но-
віч, па куль пла ну ец ца, што до ступ да Да роў бу дзе ад кры ты па 23 сту дзе ня 
ўключ на з 8.00 да 22.00, але ў вы пад ку не аб ход нас ці (ка лі на ват уна чы бу-
дзе шмат ах вот ных да кра нуц ца да свя ты ні) каў чэг з Да ра мі бу дзе 
да ступ ны для па кла нен ня круг лыя су ткі.

Па кла ніц ца свя ты ніПа кла ніц ца свя ты ні  ��

«ЗА МЕСТ ЗО ЛА ТА — ЗЗЯН НЕ ЧЫС ТЫХ СЛОЎ І СПРАЎ, 
ЗА МЕСТ ЛА ДА НУ — МА ЛІТ ВА»
Пры клас ці ся да Да роў валх воў у Мін ску 
вер ні кі змо гуць ужо ў пят ні цу ўве ча ры
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БРЫ ТАН СКАЯ ПА ЛІ ЦЫЯ РАЗАГНАЛА 
АК ЦЫЮ ПРА ТЭС ТУ ЭКО ЛА ГАЎ

У Вя лі ка бры та ніі прай шла па лі цэй ская апе ра цыя па за ду шэн ні так зва ных ак цый пра мо га 
дзе ян ня з удзе лам дзя сят каў ра ды каль ных эко ла гаў, якія вы сту па юць су праць зда бы чы слан-
ца вых наф ты і га зу. Пад вар тай апы ну лі ся шэсць ак ты віс таў. За тры ман ні пра хо дзі лі ў го ра дзе 
Сол фард на паў ноч ным за ха дзе Анг ліі, дзе кам па нія ІGas Energy па ча ла пра цэс раз вед валь на га 
свід ра ван ня. Для зда бы чы слан ца вых га зу і наф ты вы ка рыс тоў ва ец ца ме тад фрэ кін гу, або 
гід раў ліч на га раз ры ву плас та. На дум ку спе цы я ліс таў, ён ства рае па гро зу за брудж ван ня кры ніц 
піт ной ва ды хі мі ка та мі, а так са ма мо жа пра ва ка ваць зем ля тру сы. У су вя зі з гэ тым у боль шас ці 
кра ін Еў ро пы на рас пра цоў ку слан ца вых ра до ві шчаў на кла дзе ны ма ра то рый.

У ТА ДЖЫ КІ СТА НЕ АНАН СА ВА ЛІ ПЕ РА ХОД ШКОЛ 
НА 100-БАЛЬ НУЮ СІС ТЭ МУ

У Та джы кі ста не пла ну юць увес ці но вую сіс тэ му ацэн кі ве даў вуч няў. Пра гэ та па ве дам ляе 
«Азія-Плюс» са спа сыл кай на на мес ні цу мі ніст ра аду ка цыі і на ву кі Та чы ні са Мах ма да ву. Га вор ка 
ідзе пра пе ра ход ад пя ці баль най да ста баль най сіс тэ мы ацэ нак. Па вод ле ін фар ма цыі мі ніс тэр-
ства, іні цы я ты ва, звя за ная з ука ра нен нем у Та джы кі ста не між на род ных стан дар таў аду ка цыі. 
«100-баль ная сіс тэ ма ацэн кі дасць маг чы масць абі ту ры ен там па сту піць у ВНУ за меж ных кра ін, 
дзе прак ты ку ец ца та кая сіс тэ ма», — ад зна чы лі ў прэс-служ бе ве дам ства аду ка цыі.

У НАР ВЕ ГІІ ЗА МЕРЗ ЛА РЫ БА
Нар веж скае на цы я наль нае ра дыё па ве да мі ла пра ім гнен-

ную гі бель ты сяч ры бін у за лі ве на вост ра ве Ло вунд. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра там на той мо мант да ся га ла мі нус 78 °С. Асноў най 
пры чы най тра ге дыі стаў каш мар ны хо лад у спа лу чэн ні з моц-
ным ус ход нім вет рам, які ця гам не каль кіх га дзін пе ра тва рыў 

мо ра ў лёд. Мност ва ры бы 
тра пі ла ў ля до вую паст ку і 
бы ло за ма ро жа на ім гнен на. 
Гэ тая ана маль ная тэм пе ра-
ту ра з'яў ля ец ца не звы чай-
най не толь кі для Нар ве гіі, 
але і на ват для Паў ноч на га 
по лю са.

КА РЫСЦЬ СО КАЎ — МІФ?

Бры тан скія экс пер ты за клі ка юць 
вы крас ліць пла до вы сок са спі са рэ-
ка мен да ва ных пра дук таў, якія па він ны 
пе ра кры ваць па трэ бу ча ла ве ка ў пя ці 
пор цы ях ага род ні ны і са да ві ны на дзень, 
пе рад ае The Hіndu. Сут насць у тым, што 
ў со ку столь кі ж цук ру, коль кі і ў га зі роў-
цы. У пры ват нас ці, шкод ным фрук то вы 
сок лі чыць Сью зан Джэб, кі раў нік да-
сле да ван няў атлус цен ня і хар ча ван ня 
ў Кемб ры джы. Цу кар з со ку ўсмокт ва-
ец ца прак тыч на ім гнен на. Та му да та го 
мо ман ту, ка лі сок трап ляе ў страў нік, 
це ла ўжо не мо жа ад роз ніць, на прык лад, 
апель сі на вы сок ад ко лы.

Лепш з'ес ці цэ лы плод, а сок, ка лі 
вель мі хо чац ца піць, вар та раз во дзіць 
ва дой. Трэ ба ска заць, ана ла гіч ныя асця-
ро гі вы каз ва лі ся яшчэ ў 2004 го дзе ін-
шы мі да след чы ка мі. Яны та ды прыйшлі 
да вы сно вы, што со кі і сму зі (как тэйль 
з са да ві ны) з'яў ля юц ца но вай па гро зай 
для ра цы ё ну су час ных лю дзей.

На прык лад, мож на з'ес ці 1-2 апель сі ны і 
на сы ціц ца або вы піць сму зі з 6 апель сі наў, 
а праз шэсць га дзін пад' ес ці так, быц цам да 
сму зі і не елі зу сім. Больш за тое, па доб ны 
на пой мож на па кан цэнт ра цыі цук ру па раў-
наць з вя лі кай пор цы яй ко лы.

У ноч з 13 на 14 сту дзе ня ў вёс цы Се ме жа ва Ка пыль ска га ра ё на чар го вы раз з'я-
ві лі ся «ца ры» — за ха валь ні кі ста ра жыт на га бе ла рус ка га ка ляд на га аб ра ду.

Сва ім уз нік нен нем уні каль ны аб рад аба вя за ны сал да там і афі цэ рам цар скай ар міі, 
якія ў ХVІІІ ста год дзі, зна хо дзя чы ся на Ка пыль шчы не, пад час ка ляд ных свят ха дзі лі 
па ха тах мяс цо вых жы ха роў і па каз ва лі вя сё лыя сцэн кі. За ўсмеш кі і доб ры на строй 
ся ля не дзя ка ва лі «ак цё рам» пры сма ка мі. Сал да ты пай шлі з вёс кі, а яе жы ха ры за-
ха ва лі тра ды цыю, уз ба га ці лі свя точ нае дзе ян не ўні каль ны мі асаб лі вас ця мі.

«Цар ская» дэ ле га цыя, што скла да ец ца з «сал дат» (ма ла дых муж чын, апра ну тых 
па-свя точ на му, у бе лае, пад пе ра за ныя крыж-на крыж са ма тка ны мі се ме жаў скі мі па-
яса мі), двух ца роў, ле ка ра, ба бы і куль га ва га дзе да, на ве да ла два ры се ме жаў цаў. 
Лі чыц ца, што ка лі «ца ры» за ві та лі ў ха ту, то на ступ ны год бу дзе шчас лі вы і ба га ты. 
У ха це хлоп цы па каз ва лі эпі зод гіс та рыч най дра мы «Цар Мак сі мі лі ян», спя ва лі і жар-
та ва лі.

Ка лі на ву лі цы ста ла цём на, да ро гу «ца рам» асвя ці лі па ход ні.
На 17-ы год пас ля ад ра джэн ня аб ра ду част ка «во пыт ных ца роў» па кі ну ла «пра-

стол», са сту піў шы мес ца ма ла дым:
— Гэ та пер шы год, ка лі я ўдзель ні чаю ў «ца рах» як звы чай ны се ля нін, — рас каз-

вае «цар Ма май» са ста жам Ге ор гій Ці ма наў. — Ня хай ма ла дыя ця пер пе рай ма юць 
і за хоў ва юць тра ды цыю. Я ім да па ма гаю, пад каз ваю, што і як трэ ба ра біць. На ват 
два се ме жаў скія па ясы, якія мне па да ра ва лі ба бу лі 17 га доў та му, пад час пер шых 
«ца роў», я прэ зэн та ваў клу бу.

У 2009-м на род ны се ме жаў скі аб рад «Ка ляд ныя ца ры» быў уклю ча ны ў спіс не-
ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны ЮНЕС КА.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. Фо та аў та ра.


