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НАРОДНЫ 
ТЭАТР 
З КРАСНАПОЛЬСКАЙ 
ДУШОЙ

СКУЛЬПТУРЫ 
ІРЫНЫ 
РАМБАЛЬСКАЙ

ЦЫТАТА ДНЯ

Па вел УЦЮ ПІН, на мес нік 
мі ніст ра эка но мі кі:

«З па чат ку го да ў якас ці 
рэ зі дэн таў бе ла рус кіх 
СЭЗ за рэ гіст ра ва ныя 
24 прад пры ем ствы, якія 
ма юць на мер рэа лі за ваць 
пра ек ты з су мар ным аб' ёмам 
ін вес ты цый больш за 
$440 млн. Ад мет най 
асаб лі вас цю дзей нас ці 
прад пры ем стваў ва ўмо вах 
СЭЗ з'яў ля ец ца больш вы со кі 
ўзро вень эфек тыў нас ці пра цы. 
У апош нія га ды ад зна ча юц ца 
тэн дэн цыі па ве лі чэн ня 
коль кас ці рэ зі дэн таў і 
пры рос ту па аб' ёмах 
за яў ле ных імі ін вес ты цый 
пад рэа лі за цыю пра ек таў. 
Рас пра ца ва ны пра ект 
ука за, які пра ду гледж вае 
зме ны ме жаў тэ ры то рый 
сва бод ных эка на міч ных 
зон, а так са ма па шы рэн не 
маг чы мас цяў па пры цяг нен ні 
кры ніц фі нан са ван ня для 
раз віц ця інф ра струк ту ры 
СЭЗ. Да ку мент зна хо дзіц ца ў 
вы со кай сту пе ні га тоў нас ці 
і ў най блі жэй шы час мо жа 
быць пры ня ты».
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• Ча ты ры но выя дзі ця чыя 

сад кі, кож ны мі ні мум на 

200 мес цаў, бу дуць уве-

дзе ны ў экс плу а та цыю ў 

Аст раў цы, Шчу чы не, На-

ва груд ку і Грод не да кан ца 

2018 го да.

• На ву чаль ны цэнтр па 

кі на ло гіі для дзя цей і мо-

ла дзі ад крыў ся ўчо ра ў 

Го ме лі.

• Жы ха ры Стоўб цаў ад-

зна чаць у най блі жэй шую 

су бо ту 425-год дзе свай го 

го ра да вя лі кім свя там «Мае 

род ныя Стоўб цы! Край гас-

цін ны, пры го жы!».

• У Ві цеб ску па пра спек-

це Бу даў ні коў по бач з 

гас ці ні цай «Лу чо са» ўста-

ля ва лі ма ну мен таль на-дэ-

ка ра тыў ную скульп ту ру 

пад та кой жа наз вай. Аў-

тар — Сяр гей Сот ні каў.

КОРАТКА

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙНЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім, 

аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Якой бу дзе стаў ка рэ фі нан са ван ня 
ад Нац бан ка?

Аляк сандр Са бо дзін пра ка мен та ваў пы тан не аб 

тым, што На цы я наль ны банк сё ле та асця рож на зні жае 

стаў ку рэ фі нан са ван ня ў па раў на нні з мі ну лым го дам. 

Та ды гэ ты па каз чык зні зіў ся з 18 % да 11 %.

Ды рэк тар «Аль па ры Еў ра зія» ад зна чыў, што 

На цы я наль ны банк кра і ны асця рож ны, і для гэ та-

га ёсць пры чы ны. Бо ле тась ін фля цыя ў га да вым 

вы мя рэн ні ак тыў на зні жа ла ся — з 9,5 % у сту дзе ні 

да 4,6 % у снеж ні. По тым у сту дзе ні бя гу ча га го да 

ін фля цыя да дат ко ва ска ра ці ла ся да 4,5 % у га да-

вым вы ра жэн ні, пас ля ча го пе рай шла да рос ту і ў 

кра са ві ку па вя лі чы ла ся да 5 %. Але ўжо ў маі, дзя-

ку ю чы ме сяч най дэ фля цыі, зні зі ла ся 

да гіс та рыч на га мі ні му му ў 4,4 %.

Ці са праў ды не бяс печ ны рост 

спа жы вец ка га крэ ды та ван ня 

для на шай эка но мі кі? Ча го ча каць 

ад на цы я наль най ва лю ты 

ў най блі жэй шыя ме ся цы? 

Па гэ тых і ін шых пы тан нях 

у хо дзе ан лайн-кан фе рэн цыі 

на сай це Бел ТА вы ка заў ся 

ды рэк тар ТАА «Аль па ры Еў ра зія» 

Аляк сандр СА БО ДЗІН.

Фі нан сыФі нан сы  

ПА ГРОЗ ДЛЯ РУБ ЛЯ НЕ ВІ ДАЦЬПА ГРОЗ ДЛЯ РУБ ЛЯ НЕ ВІ ДАЦЬ
З ін ша га бо ку, рэз кае па слаб лен не ра сій скай ва лю ты мо жа па цяг нуць за са бой і на шуЗ ін ша га бо ку, рэз кае па слаб лен не ра сій скай ва лю ты мо жа па цяг нуць за са бой і на шу

Ве ча рам у чац вер 
ле ген дар ны ста ды ён 

«Ды на ма» пас ля 
аб наў лен ня пры няў 

сва іх пер шых 
гле да чоў. Спар тыў ная 

арэ на, на якой ба рэц 
Аляк сандр Мядз ведзь 

за па ліў агонь на 
Алім пі я дзе-80 
(да рэ чы, ча ша 

алім пій ска га агню 
пас ля рэ кан струк цыі 

за ха ва ла ся), 
ця пер аб ста ля ва на 

па-су час на му і 
га то ва пры маць 

спа бор ніц твы 
вы со ка га ўзроў ню. 
Кі раў нік дзяр жа вы, 

Прэ зі дэнт 
На цы я наль на га 

алім пій ска га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка 
ўдзельнічаў 
у цы ры мо ніі 

ад крыц ця «Ды на ма».

З НО ВЫМ СТА ДЫ Ё НАМ!

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

«Яго ба га тая гіс то рыя на поў не на гуч ны мі і вя лі кі мі 

ім ёна мі, яск ра вы мі пе ра мо га мі, не за быў ны мі мо ман-

та мі са пер ніц тва ку мі раў роз ных па ка лен няў», — ска-

заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. Ён на га даў, што ста ды ён быў 

упер шы ню ад кры ты ў 1934 го дзе і ад ра зу стаў га лоў-

ным спар тыў ным аб' ек там кра і ны. «Пад час Вя лі кай 

Ай чын най арэ на бы ла поў нас цю зні шча на. Для яе 

ад наў лен ня спат рэ бі лі ся ча ты ры доў гія га ды», — звяр-

нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

Асоб ным рад ком у гіс то рыі ста ды ё на Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на зваў Алім пі я ду-80. Пе рад яе па чат кам 

спар тыў ная арэ на пе ра жы ла маш таб ную рэ кан струк-

цыю, ста ла зруч най, умя шчаль най і пры го жай. А ў 

1982 го дзе на шы ба лель шчы кі бы лі тут свед ка мі за-

ла то га се зо на фут боль най ка ман ды «Ды на ма-Мінск». 

«Вель мі шка да, што гэ тыя ча сы ады шлі ў ня быт. Я 

ду маю, што ця пе раш няе па ка лен ня ды на маў цаў, яшчэ 

раз упэў ніў шы ся ва ўва зе дзяр жа вы да спор ту, вер не 

тую вя лі кую сла ву, якая па він на на ле жаць ды на маў-

ска му клу бу, та ва рыст ву «Ды на ма» і гэ та му ле ген-

дар на му ста ды ё ну», — вы ка заў над зею 

кі раў нік дзяр жа вы.
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