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• Ука зам Прэ зi дэн та 

ад ме не ны са ста рэ лыя i 

ўве дзе ны но выя прад ме-

ты ва ен най фор мы, зме-

не ны ма дэ лi iс ну ю чых 

прад ме таў адзен ня.

• Амаль 20 мiж га род нiх 

аў то бус ных марш ру таў ця-

пер ад праў ля юц ца з аў та-

вак за ла «Ус ход нi».

• Бры га ды сац ра бот-

нi каў у Мiн ску бу дуць да-

стаў ляць адзi но кiм па жы-

лым лю дзям пра дук ты i 

ле кi.

• Гра мад скi транс парт 

Мiн ска з 23 са ка вi ка ра нi-

цай бу дзе ха дзiць час цей.

• Баб руй скi за вод бiя-

тэх на ло гiй па чаў вы пус-

каць ан ты сеп тыч ны гель 

для рук.

• Бе ла рус кае та ва рыст-

ва па ляў нi чых i ры ба ло ваў 

пла нуе сё ле та за пус цiць 

ры бу ў 21 ва да ём.

КОРАТКА

Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ, 
мi нiстр эка но мi кi:

«Элект ра ма бi лi ста нуць 
для гра ма дзян на шмат 
тан ней шыя. Раз лi кi 
па каз ва юць, што з 
улi кам iль гот i аб ну лен ня 
мыт ных пош лiн эка но мiя 
пры куп лi i экс плу а та цыi 
но ва га элект ра ма бi ля 
мо жа склас цi ад 
15 ты сяч да 30 ты сяч 
руб лёў, у за леж нас цi 
ад мар кi. Важ на 
ад зна чыць, што льго ты 
да ты чац ца i аў та ма бi ляў 
з пра бе гам. Мы хо чам 
па вы сiць пры ваб насць 
элект ра ма бi ляў для 
гра ма дзян i ўпэў не ныя, 
што рост iх коль кас цi, 
у сваю чар гу, бу дзе 
спры яць раз вiц цю 
iнф ра струк ту ры».

ЦЫТАТА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года
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ШЛЯХЕЦКІЯ 
СЮЖЭТЫ 
СУЧАСНАГА 
АЙЧЫННАГА КІНО

ПЛАВАННЕ — 
СПОРТ 
АДУКАВАНЫХ 

Апош нiм ча сам ме ды цын ская мас ка 

ста ла паў на вар тас ным ак се су а рам 

i, маг чы ма, не аб ход най рэч чу, якую аба-

вяз ко ва трэ ба за ха пiць акра мя клю чоў 

i тэ ле фо на, ка лi зран ку вы хо дзiш з до-

му. Ка неш не, мож на доў га спра чац ца 

на конт iх эфек тыў нас цi i мэ та згод нас цi, 

але по пыт рас це i ён па вi нен быць за да-

во ле ны ў поў най ме ры. Пры нам сi, та кая 

за да ча не ад ной чы ста вi ла ся на най вы-

шэй шым уз роў нi. На шы ка рэс пан дэн ты 

ў Мiн ску i Вi цеб ску атры ма лi за дан не 

вы свет лiць, цi прос та купіць мас кi ў ап-

тэ ках.

Жур на лiст «Звяз ды» пра гу ляў ся па цэнт раль-

ных ву лi цах Віцебска i за вi таў у ап тэ кi i «пунк ты 

ле каў», раз ме шча ныя ў па пу ляр ных ся род га ра-

джан i гас цей го ра да ганд лё вых цэнт рах.

Ка лi ка заць шчы ра: цi па трэб ны мас кi ўсiм? 

Не! У пер шую чар гу — хво рым, каб не за ра зi лi 

iн шых, ды зда ро вым, якiя зна хо дзяц ца ў па мяш-

кан нях. На све жым па вет ры iн фек цыю «пад ча-

пiць» не маг чы ма, сцвяр джа юць ме ды кi.

Да рэ чы, на ву лi цы мi на коў, якiя бы лi ў мас-

ках, аў тар гэ тых рад коў за дзве га дзi ны на лi чыў 

ча ла век пяць, i боль шасць з iх — муж чы ны...

Жар ты пры зна ём стве з дзяў ча та мi i да ма мi, 

якiя пра хо дзi лi мi ма, на конт та го, дзе яны ку-

пi лi та кую пры га жосць на тва ры, ус пры ма лi ся 

са сме хам. Вi рус вi ру сам, а жыц цё ж пра цяг-

ва ец ца. Тым больш што вяс на на бi рае моц. 

Так што па нi кi, стра ху за ра зiц ца аў тар пад час 

пра гул кi не ад чуў.

У па чат ку «ма ра фо ну» зай шоў у ап тэ ку ў 

гi пер мар ке це, якi по бач з «Мак До наль дсам». 

Гэ та не да лё ка ад, ба дай, са мых вя до мых вi цеб-

скiх спаль ных мiк ра ра ё наў пад агуль най наз вай 

Бi ле ва. Пры ду маў ле ген ду — маў ляў, стро гая 

на чаль нi ца да ла да ру чэн не ку пiць ка лек ты ву 

ад дзе ла мас кi. I па жа да на, ка неш не, знай сцi 

тан ныя. Фар ма цэўт ад ка за ла, што, на жаль, 

тан ных мне пра па на ваць не мо жа, бо па 50 i 70 

ка пе ек рас ку пi лi даў но. Але так зва ную шмат-

ра зо вую за 1 ру бель 45 ка пе ек ку пiць на ват 

больш вы гад на. Так, трэ ба праз дзве-тры га дзi-

ны за мя нiць. Але, ка лi ўзяць для раз лi ку пра цяг-

ласць ра бо ча га дня з пе ра пын кам, дык пя цi ма-

сак хо пiць. А да лей — до ма па мыў, 

ад пра са ваў i на цяг вай зноў.

Рэ пар цё ры атры ма лi за дан не...Рэ пар цё ры атры ма лi за дан не...

...КУ ПIЦЬ МАС КУ Ў АП ТЭ ЦЫ
На коль кi прос та i па чым мож на на быць ак ту аль ны на сён няш нi дзень ат ры бут?

Як за ха ваць ба ланс iн та рэ саў дзяр жа вы i бiз не су 

праз па да ткi i льго ты? Як ства рыць вы со ка тэх-

на ла гiч ную вы твор часць? Ча му са цы яль ная 

на кi ра ва насць — най леп шы ру ха вiк спра вы? Ча му 

прос та за мяс цiць iм парт ко пi я мi не да стат ко ва? 

Дыя лог за цi каў ле ных ба коў ад быў ся ў са мым 

«жыц цё вым» фар ма це, на прад пры ем стве, пад гул 

3D-прын та ра.

СЭЗ I МЭ ТА
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад ра бяз на па цi ка вiў ся па рад кам 

па дат ка аб кла дан ня рэ зi дэн таў СЭЗ «Мiнск», на якой раз ме-

шча на ў тым лi ку i АДА НI. Прэ зi дэн та пра iн фар ма ва лi, што 

гэ тыя прад пры ем ствы не пла цяць па да так на пры бы так, — 

згод на з но вай рэ дак цы яй Пад атко ва га ко дэк са, рэ зi дэн ты 

вы зва ле ныя ад гэ та га аба вяз ку да 2050 го да на ўвесь пе ры яд 

дзей нас цi ў сва бод най эка на мiч най зо не пры ўмо ве экс пар ту 

пра дук цыi цi про да жу iн ша му рэ зi дэн ту. Па ўсiх СЭ Зах кра-

i ны аб' ём экс пар ту скла дае 65 пра цэн таў. АДА НI экс пар туе 

80—85 пра цэн таў пра дук цыi. Да рэ чы, ле тась усе рэ зi дэн ты 

СЭЗ за пла цi лi 1,3 мiль яр да руб лёў па дат каў, а 

льгот атры ма лi на 900 мiль ё наў.

«Для вы твор час цi вы со ка тэх на ла гiч най пра дук цыi 
за дзей нi чаць бе ла рус кiя прад пры ем ствы»

Аляк сандр Лу ка шэн ка на ве даў на ву ко ва-вы твор чае пры ват нае ўнi тар нае прад пры ем ства «АДА НI»
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Фi наль ны этап рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня не ад мя ня ец-

ца, але прой дзе з за ха ван нем усiх рэ ка мен да цый эпi дэ-

мiя  ла гiч най служ бы ў су вя зi з па гро зай рас паў сюдж ван ня 

вост рых рэ спi ра тор ных iн фек цый i ка ра на вi ру са. Пра гэ та 

жур на лiс ту Звяз ды» па ве да мi лi ў прэс-служ бе Мi нiс тэр-

ства аду ка цыi.

Тра ды цый на ме на вi та трэ цi этап рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня 

пры цяг вае най боль шую коль касць па тэн цый ных абi ту ры ен таў. 

У су вя зi з гэ тым ста но вяц ца ак ту аль ны мi рэ ка мен да цыi па аб ме-

жа ван нi коль кас цi лю дзей у ад ной аў ды то рыi.

Да па чат ку рэ пе ты цый на га тэс цi ра ван ня ва ўсiх уста но вах 

аду ка цыi па вi нен быць за бяс пе ча ны за пас срод каў дэз iн фек цыi i 

вад ка га мы ла. Пры ўва хо дзе ў на ву чаль ныя кар пу сы, аў ды то рыi, 

сан вуз лы i г. д. раз мес цяць ан ты сеп тыч ныя срод кi для апра цоў кi 

рук. Акра мя та го, ар га нi зу юць да дат ко вую апра цоў ку дзвяр ных 

ру чак, дзвя рэй, по руч няў, па рэ нчаў, кра наў i iн шых мес цаў, якiя 

ма юць вя лi кую коль касць так тыль ных кан так таў.

РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЙ НАЕ ТЭС ЦI РА ВАН НЕ ПА ДОЎ ЖАЦЬ ДА КАН ЦА МАЯ
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