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• Кi тай за цi каў ле ны ў 

ар га нi за цыi ту рыс тыч ных 

марш ру таў у Бе ла русь 

з уклю чэн нем су сед нiх 

кра iн.

• У Бе ла ру сi па вя лi ча ны 

цэ ны на каш тоў ныя ме та-

лы, якiя скуп ля юц ца ў фi-

зiч ных асоб.

• На чы гу нач ных вак-

за лах з'я вi ла ся бяс плат-

ная за рад ка для ма бiль-

ных пры лад.

• Гiд ро ла гi праг на зу юць 

спад уз роў няў ва ды на рэ-

ках Бе ла ру сi.

• МАЗ за вяр шае вы-

пра ба ван нi но вых га за-

вых аў то бу саў.

• Усе ля сы ў Бе ла ру сi 

аб лiч ба ва ны. Уста на вiў шы 

пра гра му на смарт фон, 

будучы ў ле се, ча ла век 

дак лад на ра зу мее, дзе ён 

зна хо дзiц ца: коль кi га доў 

гэ та му ле су, што ў яго за 

склад.

КОРАТКА

2,13 
млн кв. м 

жыл ля ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю ў кра i не 
ў сту дзе нi — жнiў нi. 
Гэ та на 3,4 % больш, 
чым за ана ла гiч ны 
пе ры яд мi ну ла га го да, 
па ве дам ляе Бел стат. 
Ар га нi за цыi ўсiх фор маў 
улас нас цi па бу да ва лi 
23,8 тыс. ква тэр. Для 
гра ма дзян, якiя ста яць 
на ўлi ку для па ляп шэн ня 
жыл лё вых умоў, уве дзе на 
ў экс плу а та цыю 
792,6 тыс. кв. м, або 
37,1 % уся го ўве дзе на га 
жыл ля. З уве дзе на га 
жыл ля для чар га вi коў 
з вы ка ры стан нем 
дзярж пад трым кi 
па бу да ва на 
598 тыс. кв. м. У сель скiх 
на се ле ных пунк тах — 
678,4 тыс. кв. м, або 
31,8 % уво ду па кра i не.

ЛІЧБА ДНЯ

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года
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СТАР. 5СТАР. 5

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

У «ад но акно» 
ўмяс цi ла ся 181
Элект рон ныя да вед кi, ку ток дзi ця цi 
i па ке ты па слуг для шмат дзет ных

Сён ня ў Бе ла ру сi мож на атры маць 

ад мi нiст ра цый нае ра шэн не па шэ-

ра гу пад атко вых i мыт ных пра цэ-

дур, пы тан нях па меж най служ бы, 

ор га наў унут ра ных спраў, су вя зi ў 

свой аса бiс ты ка бi нет у се цi ве, не 

вы хо дзя чы з до му. Да стат ко ва па-

даць за яву на iх праз адзi ны пар тал

элект рон ных па слуг. А ў далей-

шым, як мяр ку ец ца, мож на бу дзе 

праз элект рон ную фор му за пра сiць 

у гос цi iн ша зем ца, за рэ гiст ра ваць 

зям лю цi ква тэ ру, атры маць да вед-

ку аб вы да чы суб сi дыi на бу даў нiц-

тва цi па куп ку жыл ля i здзейс нiць 

шмат iн шых пра цэ дур. Удас ка на лен ную ра бо ту служ бы «Ад но 

акно», дзей насць якой ку ры руе Мi нiс тэр ства юс ты цыi, 

па ка за лi ў За вод скiм ра ё не ста лi цы. СТАР. 4СТАР. 4

Спра ва ма ла дыхСпра ва ма ла дых

ПРА КА ЧАЦЬ СВОЙ SKILL — 
I АПЫ НУЦ ЦА Ў ШАН ХАI!

Кон курс пра фе сiй на га май стэр ства WorldSkills Belarus 

2020 прай шоў у Мiн ску ў Ін дуст ры яль ным пар ка «Вя лi кi ка мень» 

з гран ды ёз ным раз ма хам. За аб ме жа ва ны час най леп шыя ма-

ла дыя спе цы я лiс ты ра бо чых пра фе сiй з усёй кра i ны вы кон ва лi 

скла да ныя за дан нi i дэ ман стра ва лi экс пер там сваё 

май стэр ства ў ад ной з 47 кам пе тэн цый.
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Вя лi кая коль касць за цi каў ле ных — ка ля май строў мод ных пры чо сак.

Да дня го ра да, якi Грод на свят ка ваў у мi ну лыя вы хад ныя, мес цi чы атры ма лi ня ма ла цi ка вых па да рун каў. Адзiн з iх — скульп тур ная вы ява апе ку на го ра да, 
свя то га Гу бер та, i яго але ня з за ла тым кры жам па мiж ра га мi. Што цi ка ва — месца размяшчэння скульп тур най кам па зi цыi пад ка за лi са мi га ра джа не.
Пад ра бяз ней аб гэ тым i аб iн шых пры ем ных па да рун ках чы тай це на 3-й ста рон цы.

ПАД АХО ВАЙ СВЯ ТО ГА ГУ БЕР ТА

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


