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• Пяць но вых ра сій скіх 

па стаў шчы коў ад пра вяць 

у Бе ла русь у са ка ві ку ка-

ля 200 ты сяч тон наф ты 

без прэ міі.

• «Бел пош та» на зва ла 

най леп шыя паш то выя мар-

кі 2019 го да.

• За пла на ва ная ў са-

ка ві ку мі сія МВФ у Бе ла-

русь пе ра но сіц ца.

• У Бе ла ру сі рас пра ца-

ва на но вая сіс тэ ма прэ мі-

ра ван ня мяс цо вай ула ды 

за вы со кія вы ні кі.

• У Нью-Ёр ку пры пы-

ня лі тар гі на фон да вай 

бір жы з-за па дзен ня ін-

дэк саў на 7 %.

• Вы стаў ка рус ка га і бе-

ла рус ка га іка на пі су XVІІІ — 

па чат ку XX ста год дзя ад-

кры ец ца ў Нацыянальным 

мастацкім музеі.

• Не каль кi мiж га род нiх 

марш ру таў з Мiн ска бу-

дуць ад праў ляц ца з аў та-

вак за ла «Ус ход нi».

КОРАТКА

Аляк сандр ЦІ МА ШЭН КА, 

на чаль нік упраў лен ня 

ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў — прэс-сак ра тар 

На цы я наль на га бан ка:

«Курс бе ла рус ка га руб ля 
ў ад но сі нах да за меж ных 
ва лют, які склаў ся 
па вы ні ках тар гоў 
на Бе ла рус кай 
ва лют на-фон да вай бір жы, 
ад люст роў вае ры нач ную 
сі ту а цыю з улі кам рэз ка га 
па дзен ня су свет ных 
цэн на наф ту. У гэ тых 
умо вах ме на ві та гнут кі 
пла ва ю чы курс да зва ляе 
адэ кват на рэ ага ваць 
на кан' юнк тур ныя шо кі 
і пры гэ тым не да пус каць 
дыс пра пор цый 
у су ад но сі нах по пы ту 
на за меж ную ва лю ту і яе 
пра па но вы на ўнут ра ным 
ва лют ным рын ку».

ЦЫТАТА ДНЯ СКРЫ ПАЧ ДЛЯ «ДУ ДА РЫ КАЎ»СКРЫ ПАЧ ДЛЯ «ДУ ДА РЫ КАЎ»

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

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

АГРЭСІЎНАСЦЬ 
ВІРУСА 
ЗНІЖАЕЦЦА

ПРАГМАТЫЧНЫ 
ПАДЫХОД 
КАЗАХСТАНА 
Ў ЕАЭС

4

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

Зруч ны ва ры янт, 
ка рыс ны 

для на ва кол ля
Як атры маць 

элект рон ную жы роў ку ў рай цэнт ры?
У жы ха роў Мін ска ўжо даў но з'я ві ла ся маг чы масць атрым лі ваць 

жы роў кі па элект рон най по шце. Гэ та зруч на. Пры чым як для 

на сель ніц тва, так і для ка му наль ні каў. Больш за тое, эка но мія 

па пе ры спры яль на ад бі ва ец ца на ста не на ва коль на га ася род дзя. 

І ка лі з мін ча на мі ўсё дак лад на зра зу ме ла, то ці мо гуць жы ха ры 

ра ён ных цэнт раў так са ма зра біць свой унё сак у эка ло гію?

Як па ве да мі лі ва ўсіх аб лас ных жыл лё ва-ка му наль ных гас па дар ках 

і ўпраў лен нях ЖКГ, атрым лі ваць элект рон ны ва ры янт па ве дам лен ня 

ЖКП за мест па пя ро ва га мо гуць ужо ўсе жы ха ры рай цэнт раў — ад роз-

ні ва ец ца толь кі спо саб атры ман ня та кой маг чы мас ці.

— У на шым рэ гі ё не гэ тым пы тан нем зай ма ец ца аб лас ны раз лі ко-

ва-да ве дач ны цэнтр, струк тур ныя пад раз дзя лен ні яко га ство ра ны ў 

кож ным ра ён ным цэнт ры, — ад зна чае на чаль нік га лоў на га ўпраў-

лен ня ЖКГ Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Юрый ДЗЯ ДЗЁ ЛА. — І мы 

са мі за ці каў ле ныя ў тым, каб жы ха ры ад маў ля лі ся ад па пя ро вых ва ры-

ян таў па ве дам лен няў, бо гэ та эка но мія срод каў для на шых прад пры-

ем стваў. Ад нак кан чат ко вы вы бар усё роў на за ста ец ца 

за людзь мі. СТАР. 13СТАР. 13СТАР. 3СТАР. 3

Тэ маТэ ма

У ПО ШУ КАХ ПУНК ТАЎ 
СУ ДА КРА НАН НЯ

Мі ніс тэр ства аба ро ны 
за пра сі ла прад стаў ні коў ма ла дзёж най су поль нас ці 

на ве даць 72-і Аб' яд на ны ву чэб ны цэнтр
У па чат ку гэ та га го да ак ты віс ты су поль нас ці «Ма ла дзёж ны 

блок» на кі ра ва лі ў Мі ніс тэр ства аба ро ны шэ раг пра па ноў. Яны 

да ты чы лі ся да лей ша га па ляп шэн ня ўмоў пра хо джан ня тэр-

мі но вай ва ен най служ бы. Пе ра важ ную боль шасць з іх мож на 

ад нес ці да ча ты рох груп: па ра дак кам плек та ван ня Уз бро е ных 

Сіл, гра шо выя, ін фар ма цый ныя і по бы та выя.
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Два га ды та му кі раў нік за слу жа на га ама тар ска га ка лек ты ву Бе ла ру-

сі, фальк лор на га ан самб ля «Ду да ры кі» Дзміт рый РО ВЕН СКІ (на фо та) 

ад зна чыў 50-год дзе сва ёй твор чай дзей нас ці, а сё ле та сла ву ты му зы ка-

гар ма ніст і яго ка лек тыў ста лі лаў рэ а та мі спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та 

дзея чам куль ту ры і мас тац тва. Ня гле дзя чы на шы ро кае пры знан не і 

аў та ры тэт вы дат нік аду ка цыі і ўла даль нік га на ро ва га зван ня «Мін ча-

нін го да» Дзміт рый Ро вен скі не спа чы вае на лаў рах і не стам ля ец ца 

ву чыць ста ліч ных пад лет каў і на ву чэн цаў гім на зіі № 14 іг ры на на род-

ных ін стру мен тах — дуд ках, гар мо ні ках і скрып ках. На гэ тым здым ку 

гім на зіст-трэ ця клас нік Елі сей ГРЫД НЕЎ пра хо дзіць пра слу хоў ван не на 

за лі чэн не ў ан самбль «Ду да ры кі».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


