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$9,7 млрд
ін вес ты цый укла лі ў рэ аль ны 
сек тар эка но мі кі Бе ла ру сі 
за 2017 год (акра мя бан каў) 
за меж ныя ін вес та ры, 
па ве да мі лі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
Асноў ны мі ін вес та ра мі 
ар га ні за цый кра і ны бы лі 
суб' ек ты гас па да ран ня 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі (38 % ад 
усіх ін вес ты цый), Злу ча на га 
Ка ра леў ства Вя лі ка бры та ніі 
і Паў ноч най Ір лан дыі (26,6 %), 
Кіп ра (7,2 %). Па ступ лен не 
пра мых за меж ных ін вес ты цый 
скла ла $7,6 млрд. За 2017 год 
ар га ні за цы я мі кра і ны (акра мя 
бан каў) на кі ра ва на за мя жу 
ін вес ты цый на су му $5,5 млрд. 
Знач ныя аб' ёмы ін вес ты цый 
ар га ні за цы я мі на кі ра ва ны 
суб' ек там гас па да ран ня 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
(66,9 % ад усіх на кі ра ва ных 
ін вес ты цый), Укра і ны (17,3 %).
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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.02.2018 г.
Долар ЗША    1,9918
Еўра 2,4530
Рас. руб. 0,0344
Укр. грыўня 0,0746

Та кое не звы чай нае спа лу чэн не су праць-
лег лых па зна чэн ні слоў («Дзе да» ж, па 
сут нас ці, вя зуць ха ваць) мож на па чуць 
толь кі на па чат ку мас ле ніч на га тыд ня і ў 
адзі ным ра ё не Ві цеб скай воб лас ці — Га-
ра доц кім. А ме на ві та ў вёс цы Даў га пол ле, 
дзе па ста ра жыт най за вя дзён цы спраў-

ля юць вя сё лае аб ра да вае іг ры шча для 
да рос лых — «Па ха ван не Дзе да». На Поў-
на чы Бе ла ру сі бы та ва ла ме на ві та гэт кая 
фор ма раз ві тан ня з зі мою. Ка лі ў ін шых 
рэ гі ё нах сла вян скіх зем ляў пра во дзіў ся 
аб рад спаль ван ня са ла мя на га пу дзі ла, 
тут, на Га ра доч чы не, са ла мя на га «Дзе да» 

за коп ва лі ў снег. Пры гэ тым і га ла шэн-
не па «ня бож чы ку», і пра во дзі ны яго за 
вёс ку, і «па мін кі» пры ма юць анек да тыч-
ны ха рак тар, лі чыц ца, што чым больш 
ве ся лос ці, па це хі, гу ма ру «на хаў ту рах», 
тым леп шая бу дзе су стрэ ча 
вяс ны. СТАР. 5

«ЗА ВЕЗ ЛІ ДЗЕ ДА ЗА СЯ ЛО, 
І ЎСІМ СТА ЛА ВЕ СЯ ЛО...»

Выбары-2018Выбары-2018  

ЧЫМ БЛІ ЖЭЙ 
ДА ЛЮ ДЗЕЙ, 
ТЫМ БЛІ ЖЭЙ 
ДА ЖЫЦ ЦЯ

«У дэ пу та таў пар ла мен та і мяс цо вых 

Са ве таў ёсць шы ро кая пра сто ра для 

пра яў лен ня іні цы я ты вы і ак тыў нас-

ці», — за явіў у ін тэр в'ю «Звяз дзе» 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі-

мір АНД РЭЙ ЧАН КА.

— Ула дзі мір Паў ла віч, вы прай шлі 

ўні каль ную дэ пу тац кую шко лу ў мяс цо-

вых Са ве тах, Вяр хоў ным Са ве це БССР, 

Са ве це Рэс пуб лі кі і ў Па ла це прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду, якую ўзна-

чаль ва е це ўжо трэ цяе склі кан не. Ска-

жы це з вы шы ні ва ша га во пы ту, якую ўла ду мае дэ пу тат?

— Ула да дэ пу та та — гэ та яго ўплыў на вы ра шэн не кан крэт ных са цы-
яль на-эка на міч ных праб лем і пы тан няў, важ ных для лю дзей, тэ ры то рый, 
рэ гі ё наў і кра і ны, на гра мад ска-па лі тыч ныя па дзеі і гра мад скія пра цэ сы. 
Зра зу ме ла, у рам ках сва ёй кам пе тэн цыі, вы зна ча най за ка-
на даў ствам. Я ду маю так, ка лі га ва рыць ко рат ка.

Хі міч ныя і ра дые ак тыў ныя рэ чы вы даў но ста лі не за мен ны мі 

па моч ні ка мі ў мно гіх сфе рах. Ка лі з імі абы хо дзіц ца па пра-

пі са ным рэг ла мен це, то ні чо га дрэн на га не зда рыц ца. А ка лі 

пра явіць не ахай насць? Вось тут у дзе ян не і ўсту па юць бай цы 

Цэнт ра хі міч най і ра ды я цый най аба ро ны Рэс пуб лі кан ска га 

атра да спе цы яль на га пры зна чэн ня Мі ніс тэр ства па над звы-

чай ных сі ту а цы ях. Аб тым, з чым жа да во дзіц ца ім пра ца ваць, 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» рас пы таў на чаль ні ка Цэнт ра Ва сі ля 

ША ЛЕ ПІ НА.

«Фа ніў» пя сок з пля жа
— Апош ні вы клік, звя за ны з ра дые ак тыў ным вы пра мень ван нем, 

зда рыў ся зу сім ня даў на ў аэ ра пор це. Дзяў чы на ля це ла тран зі там 
праз Бе ла русь з Кіп ра ў Ра сію. І вось пры над гля дзе ба га жу спра-
ца ваў дат чык, які вы яў ляе па вы ша ную ра ды я цыю. Ака за ла ся, што 
«фа ніў»... квар ца вы пя сок, які дзяў чы на на бра ла на пля жы ў якас ці 
су ве ні ра. Кры мі на лу тут не бы ло — зра зу ме ла, што з да зі мет рам 
на пляж ту рыст не пой дзе. Згод на з пра ві ла мі пе ра во зак, ча ла век 
мо жа пе ра во зіць з са бой гру зы, у якіх ма гут насць эк ві ва лент най 
до зы не пе ра вы шае 1 мік ра зі верт. А пя сок па ка заў кры ху боль шае 
пе ра вы шэн не. Вы клі ка лі нас. Мы зра бі лі вель мі дак лад ныя за ме ры, 
і ака за ла ся, што на са мрэч да мя жы ў 1 мік ра зі верт до за кры ху не 
да цяг вае. У рэш це рэшт дзяў чы на пра цяг ну ла свой шлях у Маск ву 
на ін шым рэй се, а вы дат кі ёй кам пен са ва лі. І пы тан няў 
ні ў ко га не за ста ло ся.СТАР. 2 СТАР. 4

УРА НА ВЫ 
САР ДЭЧ НІК 

У МЕ ТА ЛА ЛО МЕ
Як абы хо дзіц ца з атрут ны мі рэ чы ва мі?

У Белдзяржцырку 
пакажуць 

«Лядовую феерыю»

Новыя 
электрамабілі 
прыходзяць 
у Беларусь

«Залатая» 
гісторыя 
кахання
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