
ISSN 1990 - 763X

25 ЧЭРВЕНЯ 2019 г. АЎТОРАК № 117 (28984)

• Ся рэд ні за ро бак 

у Бе ла ру сі ў маі склаў 

Br1071,6.

• Сто ба лаў на ЦТ па 

рус кай мо ве атры ма лі 

36 ча ла век, па бе ла рус-

кай — 42.

• Па мёр ак цёр Анд рэй 

Ха ры то наў, які вы ка наў 

га лоў ную ро лю ў філь ме 

«Ава дзень».

• Мін фін: ме ха нізм да-

рож на га збо ру па ві нен за-

бяс печ ваць са цы яль ную 

спра вяд лі васць.

• Бе ла русь да лу чы ла-

ся да Кан вен цыі Са ве та 

Еў ро пы аб ба раць бе з 

фаль сі фі ка цы яй мед пра-

дук цыі.

• На цы я наль ны гіс та рыч-

ны му зей па ка жа ма люн кі 

фран та вых мас та коў.

КОРАТКА

Юрый МІК СЮК, 

ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та кант ро лю ве даў:

«Сё ле та коль касць 
абі ту ры ен таў, якія 
атры ма лі на ЦТ 
па бе ла рус кай мо ве сто 
ба лаў, у па раў на нні 
з мі ну лым го дам 
пад во і ла ся. 
У 2018 го дзе на сто 
ба лаў тэс ці ра ван не па 
бе ла рус кай мо ве 
на пі саў 21 ча ла век, 
а ў гэ тым — 42. 
У 2017 го дзе най леп шы 
вы нік на згаданым 
эк за ме не быў 
у 35 абі ту ры ен таў. Гэ та 
свед чыць аб тым, што 
тэс ці ра ван не ста біль нае 
і зба лан са ва нае — 
у ім до сыць і лёг кіх за дач, 
і скла да ных. Тэст 
да зва ляе вы зна чыць 
уз ро вень ве даў 
як не вель мі доб ра 
пад рых та ва ных, так 
і моц ных абі ту ры ен таў».
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – НЕ ПАШКАДУЕЦЕ!

Заканчваецца падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем цікавае лета з любімай газетай
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Тэн дэн цыіТэн дэн цыі

ПА КУП КІ НА КА НА ПЕ
Што мы куп ля ем праз ін тэр нэт, 

і ча му ай чын ны ган даль у се ці ве прай грае
Элект рон ны ган даль у на шай кра і не пра цяг вае рас ці. 

Але сён ня аб мяр коў ва юц ца не тэм пы яго па ве лі чэн ня, 

а перс пек тыў ныя аб' ёмы. Коль касць ін тэр нэт-струк тур 

у нас па сту по ва рас це, ад нак кі тай скія ганд лё выя 

пля цоў кі па-ра ней ша му за ста юц ца па пу ляр ны мі ся род 

на шых гра ма дзян. З па чат ку го да ў на шай кра і не знач на 

па вя лі чы ла ся «апра цоў ка» ка мер цый ных па сы лак, якія 

пры бы ва юць з-за мя жы. Якія праб ле мы ёсць у е-соmmеrсе 

і што да па мо жа іх вы ра шыць? Жур на ліст «Звяз ды» ра зам са 

спе цы я ліс та мі гэ тай га лі ны па спра ба ваў ра за брац ца 

ў сі ту а цыі.

«Бел пош ту» за ва лі ла па сыл ка мі
Прад стаў нік гэ тай ар га ні за цыі ад ка заў, што з па ве лі чэн нем лі мі таў 

па кош це ад ной па сыл кі паш то вых ад праў лен няў у кра і ну ста ла пры хо-

дзіць знач на больш. Ця пер прад пры ем ства апра цоў вае ка ля 30 ты сяч 

паш то вых ад праў лен няў што дзень.

На га да ем, па рог бяс пош лін на га ўво зу та ва раў у між на род ных паш то-

вых ад праў лен нях у Бе ла русь па вя лі чы лі да 200 еў ра і 31 кі ла гра ма. Гэ та 

ме сяч ная нор ма ў су куп нас ці, нор ма кош ту і ва гі ад ной па сыл кі па-ра ней-

ша му скла дае 22 еў ра і 10 кг. Гэ та пра ду гле джа на прэ зі дэнц кім ука зам 

№ 490 «Аб мыт ным рэ гу ля ван ні». Прад стаў ні кі «Бел пош ты» ад зна чы лі, 

што адзін кі тай скі пар тал ро біць са мы вя лі кі та ва ра аба рот 

ся род усіх гуль цоў на гэ тым рын ку ў на шай кра і не.

Як вя до ма, тэ атр па чы на ец ца 

з ве шал кі. А до ступ на ма са вае 

ме ра пры ем ства — з кант роль-

на-пра пуск но га пунк та. 

На пра ця гу дзе ся ці дзён, 

па куль у Мін ску пра хо дзяць 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні, та кія 

пунк ты ар га ні за ва ны пры 

спар тыў ных аб' ек тах і 

фан-зо нах. І ка лі ў апош ніх 

плынь лю дзей ад нос на 

раў на мер на раз мер ка ва на 

па ча се, то па гля дзець на 

спа бор ніц твы ўжы вую мно гія 

лю дзі пры хо дзяць за 30—40 

хві лін да іх па чат ку. Але тых, 

хто так раз ліч вае свой час, 

шмат. Утва ра юц ца чэр гі, 

і, як след ства, пра ца ваць 

мі лі цы я не рам на кант роль на-пра пуск ных пунк тах 

з-за гэ та га да во дзіц ца ін тэн сіў ней.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

«ДО ГЛЯД ЗАЙ МАЕ 
НЕ БОЛЬШ ЗА ХВІ ЛІ НУ»
Як пра вя ра юць на вед валь ні каў пе рад ува хо дам 

у фан-зо ну?

Фо
та

 В
а л
яр

' ян
а Ш

КЛ
ЕН

 НІ
КА

.

«ЗА ЛА ТЫ» АД ЛІК ПА ЧАЎ СЯ!
За тры пер шыя спа бор ніц кія дні збор ная Бе ла ру сі ўпэў не на за ма ца ва ла ся За тры пер шыя спа бор ніц кія дні збор ная Бе ла ру сі ўпэў не на за ма ца ва ла ся 

на дру гім рад ку агуль на ка манд на га ме даль на га за лі куна дру гім рад ку агуль на ка манд на га ме даль на га за лі ку

ЗаЗа г гэ э тыт  час на шы ат ле ты за ва-

яя вава лліі 334 4 уз на га ро ды, 10 з іх —

зазаз  л ла а тытыяя. Больш за ўсё ме да лёў

уу у скскккарараа б бббооноо  ку у кра і ны пры нес лі

прпрпрададад с сстататааўўў ў ніні к кі і сам ба — 15 уз на-

га р ррррододддд. . ПаПаПаПаарр рр ррраааа а дададдддддд  ва ала і збор ная па

мас тац кай гімммм м мммнанас с тыты цы: у гру па-

вых прак ты кккккаа вванан ннях яны ўзя лі

аж но два «ззззззо ла ты»ы» —— у у п прар к-

ты ка ван ні ззз тттт тттрырырррырырырырырр мммммм мааа а абббббаабабабабабабрр рррруу у ууучаачачаамм мііііііі іі іііііііііі 

ча тыр ма буу лллллла ва мі 

і ў шмат бор''''''іі. СТАР. 3Фо
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