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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧ БА ДНЯ
2,8 % 

скла дзе рост ВУП Бе ла ру сі 
ў 2018 го дзе па пра гно зах 
Між на род на га ва лют на га 
фон ду. Та кім чы нам, ён 
па леп шыў пра гноз па рос це 
бе ла рус кай эка но мі кі. 
Та кія да ныя пры вод зяц ца 
ў но вым агля дзе Фонду 
«Перс пек ты вы су свет най 
эка но мі кі». Па вод ле 
пра гно заў МВФ, у 2019-м 
ВУП Бе ла ру сі вы рас це на 
2,4 %. Ра ней ана лі ты кі 
Фон ду праг на за ва лі рост 
ВУП на шай кра і ны ў 2018 
го дзе на 0,7 %. Ін фля цыя 
ў 2018 і 2019 га дах, 
па ацэн цы Між на род на й 
арганізацыі, скла дзе 
ў Бе ла ру сі 6 %.

Як знайсці 
работу 
мары?

Калі ведаеш 
сакрэты 

прыгажосці

ХА ЧУ Ў ПА РЫЖ АБО ЛОН ДАН
Гэ та я пра на шы бе ла рус кія «Па рыж» і «Лон дан». 

Той, хто хоць кры шач ку ве дае Мсці слаў, у кур се, што 
там ёсць да мы з та кі мі наз ва мі. У ХІХ ста год дзі гэ та 
бы лі кам фар та бель ныя гас ці ні цы для пры ез джых, а 
за раз тут жы вуць звы чай ныя лю дзі. Ска жу ад но: звон-
ку да мы вы гля да юць на шмат ле пей, чым унут ры. Але 
жы ха ры ўсё роў на га на рац ца: не кож на му вы па дае 
шчас це жыць у та кіх зна ка мі тых бу дын ках. На фо не 
іх пры ваб ных фа са даў лю бяць фа та гра-

фа вац ца ту рыс ты.

Ванд роў ка па тры ё таВанд роў ка па тры ё та  

АД ЧУЦЬ СЯ БЕ ПЕР ША ДРУ КА РОМ 
І АКУ НУЦ ЦА Ў КУ ПЕЛЬ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, на коль кі моц на ў Мсці сла ве ад чу ва ец ца дух даў ні ныКа рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, на коль кі моц на ў Мсці сла ве ад чу ва ец ца дух даў ні ны

СТАР. 4 Пом нік Пят ру Мсці слаў цу на су праць рай вы кан ка ма.
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На Аўгустоўскім канале адкрылі сезон воднага турызму. 
Фестываль «Нёманская вясна» сабраў каля 300 спартсменаў 

з Беларусі, Расіі і Украіны. На аднамесных і двухмесных 

байдарках і катамаранах яны спаборнічалі ў праходжанні 
розных дыстанцый на бурнай рацэ Асташанка, непадалёк 

ад шлюза «Нямнова» на Аўгустоўскім канале. 
Арганізатарамі «Нёманскай вясны» выступілі Міністэрства 
спорту і турызму і ГА «Рэспубліканскі турысцка-спартыўны 
саюз», упраўленне спорту і турызму Гродзенскага 

аблвыканкама. 
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Но вы пра ект — гэ та да ні на Го ду ма-
лой ра дзі мы. Тэ а рэ тыч на мы ве да ем 
ту рыс тыч ны па тэн цы ял на шай кра і ны, 
на коль кі ён ба га ты і раз на стай ны. Але 
на коль кі зруч ная і да ступ ная ўся гэ-
тая пры га жосць ту рыс там-адзі ноч кам? 
Наш пра ект ста не ка рыс ным да па мож-
ні кам для ама та раў та кіх ванд ро вак. 
Каб усё бы ло без пад ма ну, абя цаю па-
свед чан не жур на ліс та не вы ка рыс тоў-
ваць. Зна чыць, у да ро гу? Сён ня гэ та 

Мсці слаў.

 Тым часам
ВУП ВЫ РАС 

НА 5,1 ПРА ЦЭН ТА
ВУП Бе ла ру сі ў пер шым 

квар та ле 2018 го да вы рас на 

5,1 % у па раў на нні з ана ла гіч-

ным пе ры я дам мі ну ла га го да.

Ад па вед ная ін фар ма цыя зме-

шча на на афі цый ным сай це На-

цы я наль на га ста тыс тыч на га ка-

мі тэ та. Па вод ле пер шай ацэн кі, 

аб' ём ВУП у бя гу чых цэ нах склаў 

Br26 млрд, або ў су па стаў ных цэ-

нах 105,1 % да ўзроў ню сту дзе-

ня — са ка ві ка 2017 го да. Ін дэкс-

дэ фля тар ВУП у пер шым квар та-

ле па ад но сі нах да ана ла гіч на га 

пе ры я ду 2017-га склаў 109,9 %.

Ул. інф.

ВЯСНА НА НЁМАНЕВЯСНА НА НЁМАНЕ

УЧО РА са ма лёт Прэ зі дэн та Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі пры зям ліў ся ў Кі шы нё ве — ста лі цы 

Мал до вы. Боль шасць ча су пер ша га дня афі цый на га 

ві зі ту кі раў ні ка дзяр жа вы ў гэ ту кра і ну пай шла на 

пе ра га во ры з яе Прэ зі дэн там у па шы ра ным скла дзе 

і сам-на сам. Га лоў най тэ май ста лі кі рун кі вы гад на га 

для абод вух ба коў эка на міч на га су пра цоў ніц тва.

Су стрэ чы па пя рэд ні чаў па да ру нак мал даў ска му бо ку ад 

бе ла рус ка га: на бяз вы плат най асно ве бу дуць пе ра да дзе ны 

пяць трак та роў МТЗ-82 і дзве ка му наль ныя ма шы ны МАЗ. 

Ад па вед ны ўказ кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад пі саў 

на пя рэ дад ні. Та кое ра шэн не на кі ра ва на на ўма ца ван не бе-

ла рус ка-мал даў ска га су пра цоў ніц тва і да лей шае раз віц цё 

ад но сін. Тэх ні ка пры бу дзе ў Мал до ву ў са мы 

блі жэй шы час.

ФОР МУ ЛА МАЛ ДО ВЫФОР МУ ЛА МАЛ ДО ВЫ
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