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• Уз ро вень за рэ гіст ра-

ва на га бес пра цоўя ў Бе-

ла ру сі на 1 мая 2019 го да 

склаў 0,3 %.

• Жур на ліс ты 52 кра ін 

пла ну юць асвят ляць ІІ Еў-

ра пей скія гуль ні ў Мін ску.

• Ганд ба ліс ты мінск ага 

СКА ста лі ўла даль ні ка мі 

Куб ка Бе ла ру сі. У фі на ле 

яны пе ра маг лі дзе ю ча га 

чэм пі ё на кра і ны БГК імя 

Мяш ко ва, які вый гра ваў 

Ку бак апош нія шэсць га-

доў, — 30:29.

• У Брэсц кай воб лас-

ці 13—19 мая вы па ла ад 

2,5 да 5 дэ кад ных нор маў 

апад каў.

• След чыя вы свят-

ля юць аб ста ві ны смер-

ці 9-га до вай дзяў чын кі, 

школь ні цы з Ту ра ва.

КОРАТКА

Br2,3 млрд 
скла дзе сё ле та 
фi нан са ван не Дзяр жаў най 
пра гра мы раз вiц ця 
аграр на га бiз не су ў Бе ла ру сi 
на 2016—2020 га ды. Гэ та 
пра ду гле джа на па ста но вай 
Са ве та Мi нiст раў ад 
3 мая 2019 го да № 278. 
У тым лi ку на раз вiц цё 
рас лi на вод ства ў гэ тым 
го дзе на кi ру юць Br220 млн, 
жы вё ла га доў лi — 
Br700,9 млн, ры ба гас па дар чай 
дзей нас цi — Br621 млн. Для 
тэх нiч на га пе ра асна шчэн ня 
i iн фар ма ты за цыi 
аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су пра ду гле джа на 
Br620 млн, за ха ван ня 
i вы ка ры стан ня 
ме лi я ра ва ных зя мель — 
Br157 млн. На 2020 год 
фi нан са ван не 
дзярж пра гра мы 
пра ду гле джа на ў аб' ёме 
Br2,1 млрд. Ска рэк та ва най 
дзярж пра гра май 
пра ду гле джа на па ве лi чэн не 
да 2020 го да аб' ёмаў 
па ста вак сель гас пра дук цыi 
i хар ча ван ня на экс парт у 
вар тас ным вы ра жэн нi да 
$7 млрд.

ЛІЧБА ДНЯ

ПАДАРУНКІ, 
УПАКАВАНЫЯ 
Ў ЛЮБОЎ

ЯК МОЛАДЗЬ 
СТАВІЦЦА 
ДА КАНТРАФАКТУ?
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Гэ та бу дзе ці ка ва тым, хто ні ко лі не блу каў ля пад нож жа зам ка. Тым, 

хто ці хай цёп лай па рой ні ко лі не раз гляд ваў вер ха ві ны ве жаў і ра ман-

тыч ныя ру і ны, якія па та на юць у пя шчот ным сон цы. Тым, хто ду маў, што 

ры ца ры іс ну юць толь кі ў каз ках і ў гіс та рыч ных ра ма нах. Або гля дзеў 

на іх праз эк ран тэ ле ві за ра і ду маў: «А ці так бы вае?» Гэ та бу дзе ці ка-

ва тым, хто ма рыў якас на ад па чыць ад жыц цё вых тур бот — та му не 

па ле на ваў ся і за ві таў на фес ты валь «Галь шан скі за мак». 

Або аба вяз ко ва за пла нуе і за ві тае ў на ступ ным го дзе.
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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

ВЫ ПУСК НЫ — ГЭ ТА СВЯ ТА 
РАЗ ВІ ТАН НЯ СА ШКО ЛАЙ

Рэс пуб лі кан скае свя та «Апош ні зва нок» прой дзе сё ле та ў Ор-

шы (ма ла дзёж най ста лі цы Бе ла ру сі 2019 го да) і рас цяг нец ца на 

два дні. Яго ўдзель ні ка мі ста нуць 1700 вы пуск ні коў 11-х кла саў 

з усёй кра і ны: па 100 прад стаў ні коў ад пя ці аб лас цей плюс 200 

мін чан і ты ся ча вы пуск ні коў уста ноў агуль най ся рэд няй аду-

ка цыі з Ві цеб шчы ны.

Як рас ка заў на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты 

і ма ла дзёж най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Эду ард ТА МІЛЬ ЧЫК, 

асноў ныя ўра чыс тыя ме ра пры ем ствы прой дуць на ба зе Ар шан скай 

дзяр жаў най спе цы я лі за ва най дзі ця ча-юнац кай шко лы алім пій ска га 

рэ зер ву № 2 «Ля до вая арэ на». Ін ша га род ніх на ву чэн цаў пры вя зуць у 

го рад 30 мая ў пер шай па ло ве дня, раз мес цяць, па кор мяць, а ў 17 га дзін 

на тэ ры то рыі, што пры ля гае да ля до вай арэ ны, рас пач нец ца ўра чыс тая 

част ка свя та. Уз на га ро ды бу дуць уру ча ны 23 най леп шым вы пуск ні кам 

у на мі на цы ях «Ін тэ лект», «Та лент», «Чэм пі ён-2019», «Лі дар-2019» і ін-

шых. Гэ та бу дуць пе ра мож цы рэс пуб лі кан скіх і між на род ных алім пі яд, 

спар тыў ных спа бор ніц тваў і тур ні раў, твор чых кон кур саў і фес ты ва ляў. 

Акра мя та го, па дзя кай мі ніст ра аду ка цыі бу дуць ад зна ча ны сем най леп-

шых клас ных кі раў ні коў — па ад ным з кож най воб лас ці і Мін ска.

За тым мо ладзь пя рой дзе ў ля до вую арэ ну, дзе яе бу дуць ча каць 

кан цэрт ная пра гра ма і дыс ка тэ ка. Пла ну ец ца, што пе рад вы пуск ні ка мі 

вы сту пяць Іван Ва бі шчэ віч, гур ты NаvіBаnd, «Без бі ле та» і ін шыя, а 

хэд лай не рам ве ча ра ста не ра сій скі вы ка наў ца Аляк сей Ва раб' ёў. На-

пры кан цы ўсіх ча кае свя точ ны фе ер верк. На дру гі дзень за пла на ва ныя 

агляд ная эк скур сія па го ра дзе і ўра чыс тае ўс кла дан не 

кве так на Ар шан скім кур га не.

ФеФес ты ва лім!с ты ва лім!

ЯЕ ВЯ ЛІ КАСЦЬ ГІС ТО РЫЯ
На фэс це «Галь шан скі за мак» ства ры лі вы дат нае рэ кан струк тар скае свя та
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Гро шыГро шы Нац банк па ка заў 
аб ноў ле ныя 5 і 10 руб лёў

Гэ тыя банк но ты па тра пі лі ў ка ры стан не ўчо ра,
мы да іх да кра ну лі ся і па гля дзе лі на пра свет

Учо ра ў Цэнт раль ным схо ві шчы На цы я наль на га бан ка ад бы ла ся 

прэ зен та цыя аб ноў ле ных бе ла рус кіх банк нот уз ору 2009 го да 

на мі на лам 5 і 10 руб лёў 2019 го да вы пус ку. Яны ўвод зяц ца ў 

аба ра чэн не з трэ ця га па ня дзел ка мая.

У чым жа пры чы на вы ра бу гэ тых банк нот? Па трэ ба ў за мо ве гра-

шо вай на яў нас ці з'я ві ла ся та му, што ў па пя ро вых гро шай дроб на га і 

ся рэд ня га на мі на лу не вя лі кі тэр мін служ бы. З ча сам банк но ты ста-

но вяц ца па тра па ны мі, іх не аб ход на за мя няць. «Для Нац бан ка важ на 

мець да стат ко вую коль касць банк нот роз ных на мі на лаў у ка ры стан-

ні. Банк но ты 5 і 10 руб лёў з'яў ля юц ца най больш па пу ляр ны мі, яны 

скла да юць ка ля 40 % ад усіх банк нот, якія зна хо дзяц ца 

ў аба ра чэн ні. СТАР. 3СТАР. 3
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