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• Нац банк пры няў ра-

шэн не за ха ваць стаў ку 

рэ фі нан са ван ня на ўзроў-

ні 10 %.

• У Бе ла ру сі 37,6 % уве-

дзе на га ў сту дзе ні — ліс-

та па дзе жыл ля па бу да ва на 

для ма ю чых па трэ бу.

• ДАІ УУС Мі набл вы-

кан ка ма на гад вае кі роў-

цам квад ра цык лаў аб 

ад мі ніст ра цый най ад каз-

нас ці за яз ду па сель гас-

угод дзям.

• Дзе ці, якія з'я вяц ца 

на свет у ра дзіль нях Мін-

ска ў сту дзе ні 2019 го да, 

атры ма юць на бо ры па да-

рун каў.

• МПЗ па куль не бу дзе 

іні цы я ваць уз мац нен не 

жорст кас ці ад каз нас ці для 

не ле галь ных так сіс таў.

• У Брэс це за спро бу 

ўго ну вась мі транс парт ных 

срод каў за тры ма лі на ву-

чэн ца пра фе сій на га лі цэя.

• Бра кань е ра на але няў 

са шта та Мі су ры (ЗША) 

па ра шэн ні су да пры су-

дзі лі да што ме сяч на га 

пра гля ду мульт філь ма 

«Бэм бі».

КОРАТКА

НА ТРЫ ДНІ – 
У АМСТЭРДАМ

«УЧАСТКОВЫ – 
АМАЛЬ ШТО 
ПСІХОЛАГ»

Кожны дзень – са «Звяздой»!
Усім, хто падпісаўся на І квартал або І паўгоддзе 2019 года, — у падарунак 

4 календары — маляўнічы насценны, рэлігійны, народны і месяцовы 

Мак сім ЕР МА ЛО ВІЧ, 

мі ністр фі нан саў:

«Спа дзя ю ся, што ўсе 
гэ тыя пы тан ні з Маск вой 
па пад атко вым ма неў ры 
ў най блі жэй шы час бу дуць 
вы ра ша ны. Наш ап ты мізм 
вы ця кае са спра вяд лі вас ці 
ар гу мен таў, якія 
вы пра ца ва ны 
Мі ніс тэр ствам 
фі нан саў Бе ла ру сі, яны 
са праў ды да стат ко ва 
пе ра ка наў чыя. Спа дзя ю ся, 
што мы бу дзем вель мі 
ар гу мен та ва ныя, і сваю 
па зі цыю змо жам да нес ці».

ЦЫТАТА ДНЯ Білеты для Лесіка

Па сут нас ціПа сут нас ці

УСЕ АГУЛЬ НАЕ 
ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 

З МА ЛО ГА
Раз мо ва з дэ пу та та мі аб за ка на даў стве ў сфе ры пра воў ча ла ве ка
Ме ра пры ем ства, якое ня даў на прай шло ў До ме прэ сы, мож на на зваць свай го 

ро ду вы яз ным па ся джэн нем пар ла менц кай ка мі сіі. Па іні цы я ты ве Па ста ян най 

ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і 

срод ках ма са вай ін фар ма цыі і «Звяз ды» бы ла зла джа на су стрэ ча з на го ды 

70-год дзя пры няц ця Ар га ні за цы яй Аб' яд на ных На цый Усе агуль най дэк ла ра цыі 

пра воў ча ла ве ка, у якой пры ня лі ўдзел дэ пу та ты і прад стаў ні кі на шай рэ дак цыі. 

Ад бы ла ся за ці каў ле ная змяс тоў ная гу тар ка, са мы мі адметнымі 

мо ман та мі якой спя ша ем ся па дзя ліц ца з чы та ча мі. СТАР. 4
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Учо ра стар та ваў аф лайн-про-

даж бі ле таў праз ка сы афі цый-

на га бі лет на га апе ра та ра Гуль-

няў, кам па ніі «Ты кетп ро».

Пер шым па куп ні ком па пя ро вых 

квіт коў стаў та ліс ман ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў — лі ся ня Ле сік. Ар га ні за та ры 

ад зна ча юць, што ад ным з асноў ных 

кі рун каў пад рых тоў кі бі лет най пра-

гра мы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ста ла 

аба ро на ад пад ро бак. Акра мя та го, 

што кож ны бі лет — як элект рон ны, 

так і па пя ро вы, бу дзе аба ро не ны ўні-

каль ным штрых-ко дам, пры вы ра бе 

па пя ро вых вер сій вы ка ры ста ны да-

дат ко выя эле мен ты аба ро ны: 3D-га-

ла гра ма, на ня сен не спе цы яль на га 

UV-чар ні ла і ін шыя.

На га да ем, па чы на ю чы з 1 снеж-

ня ўсе ах вот ныя мо гуць на быць бі-

ле ты на ІІ Еў ра пей скія гуль ні праз 

сайт www.mіnsk2019.tісkеtрrо.bу, 

а ў Еў ро пе — праз афі цый ных рэ сэ-

ле раў. У Ра сій скай Фе дэ ра цыі бі ле-

ты так са ма ўжо па сту пі лі ў про даж 

15 снеж ня на сай це афі цый на га бі-

лет на га аген та www.роnоmіnаlu.ru.

На га да ем, кошт квіт ка на спар-

тыў ныя спа бор ніц твы вар' і ру ец ца 

ад 5 руб лёў або 2 еў ра (для за меж-

ных гра ма дзян) да 50 руб лёў або 

ад па вед на 20 еў ра. Кошт квіт коў 

на цы ры мо нію ад крыц ця складае 

ад 150 да 300 руб лёў у за леж нас-

ці ад ка тэ го рыі мес ца. Цэ ны бі ле таў 

на цы ры мо нію за крыц ця не каль кі ні-

жэй шыя, іх кошт ад 70 да 150 руб лёў. 

Агуль ная коль касць па са дач ных мес-

цаў на тры бу нах пад час ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў скла дзе 381 ты ся чу з маг чы-

мас цю па ве лі чэн ня іх да 535 ты сяч у 

за леж нас ці ад по пы ту і па пу ляр нас ці 

ві ду спор ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Па куп нПа куп ні кам на за мет куі кам на за мет ку

Гро шы 
за сер ты фі ка ты 
вяр таць не бу дуць

Як зме няц ца пра вы спа жыў цоў
Змя нен ні ў за кон «Аб аба ро не пра воў 

спа жыў цоў» ус ту па юць у сі лу з 23 снеж ня. 

У Мі ніс тэр стве ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 

і ганд лю рас ка за лі, пры якіх умо вах мож на бу дзе 

вяр таць та ва ры, ці вар та раз ліч ваць на рэш ту з 

па да рун ка вых сер ты фі ка таў і як зма гац ца 

з на вяз лі вым сэр ві сам.

Шрыфт нар маль на га па ме ру
З улі кам пра па ноў спа жыў цоў, у апі сан ні та ва ру бу дзе 

ўказ вац ца ін фар ма цыя аб кра і не па хо джан ня (ка лі яна 

не су па дае з ад ра сам вы твор цы) і кла се энер га эфек тыў-

нас ці (на прык лад, у мар кі роў цы ха ла дзіль ні каў, праль ных 

ма шын). Пра даў цы, якія рэа лі зу юць та ва ры дыс тан цый на 

праз рэ кла му ці ін шыя кры ні цы (у тым лі ку праз ін тэр нэт), 

му сяць указ ваць ца ну шрыф там, не мен шым па па ме ры 

за па ло ву най боль ша га шрыф ту ў апі сан ні.

За ма ца ва лі пра ва па куп ні ка раз ліч вац ца га тоў кай ці ў 

без на яў най фор ме. Пры гэ тым ца на 

ў за леж нас ці ад фор-

мы апла ты не па він на 

ад роз ні-

вац ца. СТАР. 3
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