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• Жы ха ры Бе ла ру сі ў 

2019 го дзе бу дуць кам-

пен са ваць ка ля 80,5 % вы-

дат каў на ака зан не па слуг 

ЖКГ (з улі кам па вы шэн ня 

та ры фаў з 1 сту дзе ня).

• Ак цыя «Дзень па мя-

ці» прой дзе 22 са ка ві ка ў 

ме ма ры яль ным комп лек-

се «Ха тынь».

• На пра вя дзен не вес на-

вых па ля вых ра бот у Бе ла-

ру сі ў 2019 го дзе не аб ход на 

Br1 млрд 821,4 млн.

• Фран та вы бам бар-

дзі роў шчык Су-24 уста-

лю юць у Го ме лі.

• У су вя зі з па чат кам 

школь ных ка ні кул ДАІ за-

клі кае кі роў цаў аба вяз ко ва 

зні жаць хут касць у два рах.

КОРАТКА

ЯК ЗАРАБІЦЬ 
АГРАРЫЮ?

ГІСТОРЫІ 
З ЖЫЦЦЯ 
НАШЫХ 
ЧЫТАЧОЎ

СТАР. 4

5

Дзміт рый МУ РЫН, 
на чаль нік га лоў на га 
ўпраў лен ня ма не тар най 
па лі ты кі і эка на міч на га 
ана лі зу На цы я наль на га 
бан ка:

«Тэн дэн цыя, трэнд 
на па сту по вае зні жэн не 
пра цэнт ных ста вак бу дзе 
за хоў вац ца. Але шмат 
што за ле жыць ад та го, 
як склад зец ца ўзро вень 
ін фля цыі ў кра і не, што бу дзе 
з ін фля цый ны мі ча кан ня мі 
(па на шых ацэн ках, 
яны ця пер у два ра зы 
пе ра вы ша юць фак тыч ны 
ўзро вень ін фля цыі). Нац банк 
бу дзе пра ца ваць над тым, 
каб ін фля цыя за хоў ва ла ся 
ў най блі жэй шыя пяць га доў 
на ўзроў ні не больш за 
4-5 %. Асноў ныя на ма ган ні 
бу дуць на кі ра ва ны на 
кант роль над гра шо вым 
пра па на ван нем, гэ та 
клю ча вы фак тар, 
які за бяс печ ваў бы цэ на вую 
ста біль насць».

ЦЫТАТА ДНЯ
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года

Уз ро веньУз ро вень

Анд рэй КА РОЛЬ:

«Сту дэн таў трэ ба 
за дзей ні чаць у кух ні 

па «пры га та ван ні» ве даў»
Рэк тар БДУ пра не шаб лон нае мыс лен не, 
эў рыс тыч нае на ву чан не і ад маў лен не 

ад ма на ло гу
Амаль паў го да та му на Са ве це БДУ бы лі агу ча ны стра тэ гіч ныя 

мэ ты раз віц ця ўні вер сі тэ та: ся род іх фі гу ра ва лі па вы шэн не якас ці 

аду ка цыі, вы бу доў ван не кад ра вай па лі ты кі з апо рай на рэ аль ныя 

да сяг нен ні су пра цоў ні каў, па ве лі чэн не коль кас ці пра фе сар ска-

вы клад чыц ка га скла ду з ву чо ны мі сту пе ня мі і на ват ува хо джан не 

ў 1 % най леп шых уні вер сі тэ таў све ту. Як вя дзец ца ра бо та па рэа-

лі за цыі па стаў ле ных за дач? Ка го па ві нен рых та ваць уні вер сі тэт: 

вуз кіх пра фе сі я на лаў ці асоб з фун да мен таль най пад рых тоў кай 

і шы ро кім кру га гля дам? Без якіх на вы каў нель га абы сці ся ў су-

час ным све це? Аб усім гэ тым мы гу та рым з рэк та рам Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, док та рам пе да га гіч ных 

на вук, пра фе са рам Анд рэ ем КА РА ЛЁМ.
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На шчад кі На шчад кі 
зям лі ста ра жыт найзям лі ста ра жыт най

Пад лет кі з аг ра га рад ка Друя Брас лаў ска га ра ё на.

ПАС ЛЯ ЗАЎТ РА 
ЎЖО БЛІЗКА
На за вод зе «Штад лер Мінск» 
вы ра бі лі но вую вер сію цяг ні ка 

для мінск ага мет ро
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