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Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, 

мі ністр эка но мі кі:

«За бя гу чую пя ці год ку нам 
трэ ба бу дзе рэа лі за ваць больш 
як 80 буй ных ін вес ты цый ных 
пра ек таў на су му ка ля $30 
млрд, з іх $16 млрд — знеш нія. 
Толь кі Кі та ем для Бе ла ру сі 
за рэ зер ва ва на $7 млрд. Сён ня мы 
з кі тай скі мі ка ле га мі пра цу ем 
над вы ка нан нем стра тэ гіі 
су мес ных дзе ян няў, якія 
пра ду гледж ва юць ства рэн не 
кан крэт ных пра ек таў. 
Маг чы ма, іх бу дзе ня шмат — 
10—20, але яны па він ны быць 
рэ аль на за па тра ба ва ныя, 
за бяс печ ваць рост ВУП, а 
га лоў нае — быць на цэ ле ныя 
на на рошч ван не іна ва цый на га 
склад ні ка. Су свет ны ВУП 
бу дзе пры рас таць што год ка ля 
3%, ВУП Ра сіі — на 2—3%, 
Еў ра са ю за — ка ля 2%. Акра мя 
та го, ча ка ец ца ды на міч нае 
раз віц цё Кі тая, Ка зах ста на 
і Укра і ны. Та му век тар 
су пра цоў ніц тва з імі за ста ец ца 
ад ным са знач ных фак та раў 
за бес пя чэн ня эка на міч на га рос ту 
і ў нас».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 21.10.2017 г.
Долар ЗША    1,9550
Еўра 2,3075
Рас. руб. 0,0339
Укр. грыўня 0,0736
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Ідэя гэ та га пра ек та лу на ла ў па вет ры. Сут насць: уба чыць рэ гі ё ны Бе-
ла ру сі ва чы ма ўлас ных ка рэс пан дэн таў «Звяз ды» з ін шых аб лас цей. 

З ад на го бо ку, гэ та дае маг чы масць па гля дзець на звык лае све жым 

по гля дам. Зноў і зноў ад крыць для ся бе сваю Ра дзі му. З дру го га — 

лепш да ве дац ца не толь кі пра тое, чым га на рыц ца, або што жа дае 
па пу ля ры за ваць той ці ін шы рэ гі ён, але і адзін пра ад на го. Бо гэ та 
доб рая на го да для су стрэ чы і не фар маль ных зно сін, без якіх не маг-
чы мая ні вод ная са праўд ная ванд роў ка. Пер шая воб ласць, якую мы 
аб ра лі, — Гро дзен ская. І тэ ма ванд роў кі вы зна чы ла ся амаль са ма 
са бой — ту рыс тыч ны па тэн цы ял. Та кім чы нам, улас ныя ка рэс пан-
дэн ты «Звяз ды» з Ма гі лё ва, Брэс та і Го ме ля дзе ляц ца сён ня сва і мі 
ўра жан ня мі ад пер шай су мес най па езд кі ў адзін з са-
мых лю бі мых усі мі бе ла ру са мі га ра доў.

Звяз доў скія ванд роў кіЗвяз доў скія ванд роў кі  

АД КРЫ ВА ЮЧЫ 
БЕ ЛА РУСЬ
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У рам ках рэс пуб лі кан ска га се мі на ра 
«Аб удас ка на лен ні і раз віц ці жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі кра і ны» на ўзроў ні кі раў ні ка дзяр жа вы 
бы лі раз гле джа ны пы тан ні кош ту па слуг ЖКГ, 
та ры фаў, ра мон ту жыл ля, цеп ла за бес пя чэн ня, 
абы хо джан ня з ад хо да мі, во да за бес пя чэн ня 
і во да ад вя дзен ня, пра цоў най дыс цып лі ны 
і кад ра вай па лі ты кі сфе ры. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, які вёў пле нар нае 
па ся джэн не се мі на ра, даў шэ раг пра мых 
да ру чэн няў кі раў ні кам га лі ны, 
ад каз ным ура да вым асо бам, 
а так са ма гу бер на та рам.

ПА ПУНК ТАХ
У Па ла цы Не за леж нас ці 
аб мер ка ва лі стан 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі
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ВОСЕНЬСКІ КАБРЫЯЛЕТВОСЕНЬСКІ КАБРЫЯЛЕТ

У Нясвіжскім парку.


