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Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Шмат ра бо ты ў нас 
у сфе ры гра мад ска га 
хар ча ван ня. Пы тан ні 
вы клі кае да ступ насць 
гра мад ска га хар ча ван ня — 
гэ та ты чыц ца аб' ек таў як 
са цы яль на га (сту дэнц кія, 
за вод скія ста ло выя), 
так і вы со ка га ўзроў ню. 
Тут ка ла саль нае по ле 
для ўдас ка на лен ня. Та му 
трэ ба з улі кам су свет на га 
пра грэ сіў на га во пы ту 
па ды сці да рэ гу ля ван ня гэ тай 
сфе ры дзей нас ці. Гра мад скае 
хар ча ван не па він на быць 
да ступ ным».

Ідзе падпіска на «Звязду» на І квартал 2016 года!
Пад пі сац ца на га зе ту мож на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі; з да па мо гай 

аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла РУП «Бел пош та»; праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-
піс ка» на сай це www.belpost.by; у кі ёс ках «Белса юз дру ка»; у паш таль ё наў.

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА 
5 разоў на тыдзень! ЗАСТАВАЙЦЕСЯ 

З НАМІ — 
БУДЗЕ 

ЦІКАВА!

На прык лад, у ся рэд нім на ад на го 
за рэ гіст ра ва на га бес пра цоў на га мін-
ча ні на за раз пры па дае 1 ва кан сія (у 
сту дзе ні—ве рас ні 2014 го да бы ло 11). 
Пры гэ тым спе цы я ліс ты ад зна ча юць 
знач нае ска ра чэн не пра па ноў не ква-
лі фі ка ва най пра цы. Са мую вя лі кую 
коль касць ва кан сій жы ха рам ста лі цы 
ця пер пра па ну юць ар га ні за цыі сфе ры 
ахо вы зда роўя і пра да стаў лен ня са-
цы яль ных па слуг (18%), бу даў ніц тва 

(16%), пра мыс ло вас ці (15%), сфе ры 
не ру хо мас ці (13%), ар га ні за цый ганд-
лю і аду ка цыі (па 10%).

З па чат ку гэ та га го да ў дзяр жаў-
ную служ бу за ня тас ці на сель ніц тва 
Мін ска звяр ну лі ся 19,9 ты ся чы ча ла-
век, з іх 15,3 ты ся чы атры ма лі ста тус 
бес пра цоў на га. Рэ гіст ра цыя бес пра-
цоў ных у па раў на нні з ана ла гіч ным пе-
ры я дам мі ну ла га го да 
ўзрас ла ў 2 ра зы. СТАР. 7

Рынак працыРынак працы  ��

КАН КУ РЭН ЦЫЯ, 
АД НАК...

БЕС ПРА ЦОЎ НЫЯ СА ДЗЯЦ ЦА ЗА ПАР ТЫ

Інтэрнэт-продаж 
пад наглядам

СТАР. 6

Пяць спосабаў 
павіншаваць 

блізкіх
СТАР. 8

Віцебскае 
стэрэа

СТАР. 13

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 22.12.2015 г. 
Долар ЗША    18376,00
Еўра 19986,00
Рас. руб. 257,96
Укр. грыўня 780,71

Коль касць ва кан сій у Бе ла ру сі ў апош ні час зні жа ец ца, 
што звя за на з ма дэр ні за цы яй эка но мі кі, а так са ма ня прос тым 
фі нан са вым ста но ві шчам не ка то рых прад пры ем стваў. 
Ад па вед на, уз мац ня ец ца кан ку рэн цыя ся род прэ тэн дэн таў 
на сва бод ныя ра бо чыя мес цы. У гэ тых умо вах «пу цёў ка» 
служ бы за ня тас ці на пра фе сій ную пе ра пад рых тоў ку, 
па вы шэн не ква лі фі ка цыі, на ву чаль ныя кур сы па вы шае шанц 
стаць больш за па тра ба ва ным на рын ку пра цы, 
і бес пра цоў ным не вар та яго іг на ра ваць.

Ста ліч нае жыл лёСта ліч нае жыл лё  ��

ПРА ПА НО ВА ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА, 
А КОШТ ЗНІ ЖА ЕЦ ЦА

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што зі мой
 з'я ві лі ся ква тэ ры ў но ва бу доў лях,

дзе квад рат ны метр каш туе ўжо да ты ся чы до ла раў
Уво гу ле, гэ ты год абя цае стаць не са мым пры быт ко вым як для ўлас ні-
каў сва бод ных мет раў на дру гас ным рын ку жыл ля, так і для ка мер цый-
ных за бу доў шчы каў. У той час, ка лі на рын ку пра цяг ва юць зні жац ца 
кош ты на не ру хо масць, а так са ма па дае ак тыў насць па тэн цы яль ных 
па куп ні коў, неш та сур' ёз нае за ра біць  у гэ тай сфе ры ста ла праб ле-
ма тыч на. А вось па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы ста ла пра сцей. 
Праў да, гэ та пры на яў нас ці да стат ко вых улас ных срод каў, бо вя лі кія 
пра цэн ты па крэ ды тах не да зва ля юць вы ка рыс тоў ваць іх на поў ні цу.

Больш бюд жэт ныя пра ек ты
Іс ну ю чая сі ту а цыя сё ле та вы му шае за бу доў шчы каў пе рай сці да больш іс тот-

ных дзе ян няў па ка рэк ці роў цы як пра ек таў да моў, так і мар ке тын га вай па лі ты кі ў 
ад па вед нас ці з но вы мі рэа лі я мі рын ку, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты кан сал дын гу 
і ана лі ты кі. Ця пер част ка за бу доў шчы каў пе ра гле дзе ла пра ек ты но вых да моў з 
мэ тай зні жэн ня мет ра жу ква тэр, а не ка то рыя з ар га ні за та раў ка мер цый на га бу-
даў ніц тва па ча лі пра па ноў ваць рас тэр мі ноў ку пла ця жоў на ква тэ ры ўжо не толь кі 
па аб' ек тах, якія за раз бу ду юц ца, але і ў да мах, зда дзе ных у экс плу а та цыю.

Акра мя та го, су час ныя рэа ліі рын ку і па куп ніц ка га по пы ту та кія, што ўжо 
ма ла пра па на ваць ква тэ ру з су час най пла ні роў кай у доб рым до ме, а не аб-
ход на за бяс пе чыць доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі ва кол яго, на яў насць 
ма шы на мес цаў і су час ных дзі ця чых пля цо вак. «І, вя до ма ж, у пе ры яд не ста-
біль нас ці асаб лі вая ўва га на да ец ца рэ пу та цыі за бу доў шчы ка, яго здоль нас ці 
здаць дом у за яў ле ныя тэр мі ны», — лі чаць экс пер ты рын ку.

У пла не цэ на ўтва рэн ня най больш ста біль ны мі ў ліс та па дзе ака за лі ся 
но ва бу доў лі кла са «Стан дарт». Вар та ад зна чыць, што ён да гэ та га ча су 
за ста ец ца са мым шмат лі кім на рын ку: но ва бу доў лі гэ та га кла са фар мі ру-
юць больш за па ло ву аб' ёму рын ку. Ся рэд ні кошт квад рат на га мет ра ў ім у 
па раў на нні з каст рыч ні кам, мож на ска заць, за стаў ся без зме н — ва ган не 
скла ла толь кі мі нус 1% да ўзроў ню 1275 до ла раў за «квад рат», у тым лі ку 
ў ад на па ка ё вых ква тэ рах — 1320 до ла раў, двух па ка ё вых — 
1280 до ла раў, трох па ка ё вых — 1240 до ла раў.

НО ВЫ ГОД У ВА ШУ ХА ТУ!НО ВЫ ГОД У ВА ШУ ХА ТУ!

Якое ж свя та без зя лё най пры га жу ні? 
Мно гія з нас па-ра ней ша му 
вы бі ра юць са праўд ныя зя лё ныя 
дрэў цы, бо і во дар, і ад чу ван ні 
Но ва га го да та ды так са ма са праўд ныя, 
не штуч ныя. На гэ тым тыд ні па ўсёй 
кра і не па чы на юць пра ца ваць ёлач ныя 
ба за ры. Дрэў цы пры во зяць 
са спе цы яль ных га да валь ні каў, 
якія ёсць у мно гіх ле са гас па дар ках. 
Ляс нік Сяр гей Ма ка рэ віч, які пра цуе 
ў Брэсц кім ляс га се, з за да валь нен нем 
до рыць лю дзям прад чу ван не свя та, 
якое ня прос та «зла віць» у гэ тым 
па-вяс но ва му цёп лым снеж ні.Фо
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