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Эд вард МА ТУ ЛІС, на мес нік 
мі ніст ра ан ты ма на поль на га 
рэ гу ля ван ня і ганд лю:

«На га даю, што ле тась урад 
Ра сіі пры няў па ста но ву, 
у ад па вед нас ці з якой 
удзель ні чаць у за куп ках 
дзяр жаў ных кар па ра цый 
не мо гуць за меж ныя 
вы твор цы. Без умоў на, у 
бе ла рус кіх прад пры ем стваў 
і прад пры ем стваў ін шых 
дзяр жаў — удзель ніц ЕА ЭС 
паў ста лі пы тан ні. І вось на 
днях мы атры ма лі афі цый ны 
ліст Мі нэ ка нам раз віц ця РФ, 
у якім паведамляецца, што 
прад пры ем ствы і та ва ры 
кра ін — удзель ніц ЕА ЭС 
усё  ж бу дуць да пус кац ца да 
за куп ак дзярж кар па ра цый 
Ра сіі на тых жа ўмо вах, 
што і ра сій скія та ва ры. 
Да рэ чы, ры нак за ку пак 
ра сій скіх дзярж кар па ра цый 
ацэнь ва ец ца не менш чым 
у $150 млрд».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.05.2017 г.
Долар ЗША    1,8583
Еўра 2,0618
Рас. руб. 0,0327
Укр. грыўня 0,0703

Мастак 
з плойкай 
у руках

Прафесія 
не для 
кожнага

Піянерыі — 
95!

Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Гіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны  

З РО ДУ 
АМЕЛЬ Я НЮ КОЎ
Роў на 75 га доў та му ў аку па ва ным Мін ску вый шаў пер шы ну мар пад поль най 
«Звяз ды». А на пя рэ дад ні гэ тай да ты мы знай шлі бліз кіх сва я коў 
яе ге ра іч на га рэ дак та ра

Гэ тая зна мя наль ная 
па дзея ў жыц ці 
Мінск ага пад пол ля 
мно гім каш та ва ла 
жыц ця. Най перш — 
уча раш ня му 
сту дэн ту Мінск ага 
ка му ніс тыч на га 
ін сты ту та 
жур на ліс ты кі 
Ула дзі мі ру 
Амель я ню ку, які 
стаў рэ дак та рам 
га зе ты ў свае 
ня поў ныя 
25 га доў.

У тым са мым мес цы, ка ля Чыр во на га кас цё ла 
ў Мін ску, дзе за гі нуў га лоў ны рэ дак тар 

пер ша га пад поль на га ну ма ра «Звяз ды», 
ста іць пом нік жур на ліс ту-пад поль шчы ку. 
На дзея АМЕЛЬ Я НЮК, пля мен ні ца ге роя, 

ра зам са сва ім му жам Мі ха і лам Ва сі ле ві чам 
пры хо дзяць сю ды кож ны май, 
які стаў для іх сям'і тра гіч ным.
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Эка на міксЭка на мікс  

За меж ныя ін вес та ры 
вы бі ра юць Бе ла русь

На Ві цеб скім VІ Між на род ным эка на міч ным фо ру ме 
«Іна ва цыі. Ін вес ты цыі. Перс пек ты вы» дзе ла выя лю-
дзі, на ву коў цы, эко ла гі з больш чым 10 кра ін аб мяр-
коў ва лі пла ны і пад піс ва лі да га во ры. А га лоў нае — 
дэ ман стра ва лі кан крэт ныя вы ні кі су пра цоў ніц тва.

Пад трым ка га ран ту ец ца
Пе рад па чат кам біз нес-ме ра пры ем ства ад бы ла ся прэ-

зен та цыя за во да гру пы кам па ній Modern-Expo па вы ра-
бе ганд лё ва га аб ста ля ван ня. Ся род яе клі ен таў Nestle, 
MacDonalds, PepsіCo, Brіtіsh Amerіcan Tobacco, Mars, Henkel 
і ін шыя транс на цы я наль ныя кам па ніі. А па чы на ла ся ўсё ў 
1993 го дзе са стар та пу ў поль скім га рад ку Люб лін. Пра-
цяг ну ла ся ва Укра і не...

Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Поль шчы Кон рад 
ПАЎ ЛІК, пад крэс ліў, што пра ект у Ві цеб ску рэа лі зу ец ца на 
вы со кім уз роў ні, а маг чы мас ці су пра цоў ніц тва дзвюх кра ін 
вя лі кія. Па соль ства ак тыў на спры яе па шы рэн ню эка на міч-
ных су вя зяў і на ладж ван ню дзе ла вых кан так таў.

Па вод ле слоў кі раў ні ка зга да на га вы шэй хол дын га 
Пят ра ПІ ЛІ ПЮ КА, у Бе ла ру сі са мыя пры ваб ныя ва Ус ход-
няй Еў ро пе ўмо вы для ін вес ты цый. Ка мер цый ны пос пех 
га ран туе і тое, што на ша кра і на — член ЕА ЭС. На вя лі кай 
тэ ры то рыі Мыт на га са ю за мож на без праб лем па стаў-
ляць за каз чы кам не аб ход нае ім аб ста ля ван не. Пра дук цыю 
з Бе ла ру сі ча ка юць і ў ЕС. Больш як 200 га ра джан ужо 
атры ма лі прэ стыж ную пра цу з доб рай апла тай. А пас ля 
за пус ку дру гой чар гі вы твор час ці бу дуць ство-
ра ныя новыя пра цоў ныя мес цы. СТАР. 3
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У гэ тым до ме час цей за ўсё гу чыць сло ва «кот». Тут жы ве шмат дзет ная сям'я 
КОТ — гас па да ры Алег і Свят ла на і іх пя цё ра дзя цей. Столь кі ж на пад вор ку 
і ву са тых га да ван цаў. У вёс цы Дзе даў ка Жыт ка віц ка га ра ё на гэ ты дом са мы 
вя до мы, бо на яго фа са дзе на ма ля ва на шмат роз ных жы вёл. 

Гэ так не звы чай на сваё за хап лен не ма ля ван нем дэманструе гас па ды ня 
Свят ла на — мас так-ама тар. Вя до ма, знай шло ся мес ца ў «не звы чай най 
га ле рэі» і хат ня му пес ту ну — ка ту. На гэ тым фо та здым ку Свят ла на Кот 
з дзець мі Янай, Але сяй і ма лод шым Аляк се ем по бач з «фа міль ным» парт рэ там.
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