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Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 27.07.2017 г.
Долар ЗША    1,9505
Еўра 2,2671
Рас. руб. 0,0325
Укр. грыўня 0,0752

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, 
мі ністр жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі:

«Мы ба чым рэ зер вы 
для эка но міі рэ сур саў. 
У мі ну лым го дзе пры ня ты 
ра шэн ні як на ўзроў ні 
ўра да, так і на ўзроў ні 
рай вы кан ка маў, якія 
да зво лі лі зні зіць вы дат кі 
на BYN260 млн. Яны 
пра цяг ва юць да ваць эфект. 
Ура дам за цвер джа на 
за дан не на гэ ты год 
па зні жэн ні вы дат каў 
да дат ко ва яшчэ на 
BYN93 млн. Не аб ход ны 
ін ды ві ду аль ны па ды ход 
да кож на га аб' ек та, 
які экс плу а ту ец ца 
ў сфе ры ЖКГ, да кож най 
ар га ні за цыі, каб вы клю чыць 
звыш нар ма тыў нае 
рас хо да ван не срод каў».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Дзе яны? Лёс 
людзей з псіхічнымі 

захворваннямі

Лепш 
праблемная мама, 
чым дзіцячы дом

Якое ВНУ 
яшчэ шукае 
абітурыентаў

27 ЛІПЕНЯ 2017 г. ЧАЦВЕР №142 (28506)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.
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На ўсе 100!!!

«Звязда» за пра ша е вас, ша ноў ныя чы та чы, ва шых бліз кіх і сяб роў 
на спартыўнае свя та, якое адбудзецца ў суботу, 29 ліпеня, на спар тыў най 
пля цоўцы сталічнага лі цэя №1 (пра спект Га зе ты «Звяз да», 6А).

Пачатак у 11.00. УВА ХОД ВОЛЬ НЫ.
Падрабязнасці на нашым сайце www.zviazda.by

РАЗДАЖДЖЫЛАСЯ...РАЗДАЖДЖЫЛАСЯ...

На пя рэ дад ні ста год дзяНа пя рэ дад ні ста год дзя  

Геа ла ка цыя: пра спект 
Га зе ты «Звяз да»

ЗЯ ЛЁ НАЕ «МО РА», КУР ГАН І МАРШ РУ ТЫ ДАІ
Спар тыў нае свя та ў го нар ве ка во га 
юбі лею на ша га вы дан ня ад бу дзец ца 
ўжо ў гэ тую су бо ту ў 11.00 на ба зе 
спар тыў най пля цоў кі мінск ага лі цэя 
№1, які раз мя шча ец ца на пра спек це 
Га зе ты «Звяз да», 6А. У пра гра ме — 
спа бор ніц твы па гі ра вым спор це 
і вар каў це, май стар-клас ад су час на га 
во ла та, рэ кардс ме на Гі не са 
Вя ча сла ва Ха ра не кі і гуль ня з удзе лам 

най леп ша га мі ні-фут боль на га клу ба 

кра і ны «Ста лі ца». Па куль рых ту юц ца 

пры зы і ўно сяц ца апош нія праў кі 

ў сцэ на рый, мы ад пра ві лі ся на сам 

пра спект, каб рас кле іць афі шы. Склаў 

нам кам па нію і рас ка заў пра гіс то рыю і ця пе раш ні стан пра спек та 

і ра ё на ў цэ лым на чаль нік упраў лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Мас коў ска га ра ё на 

Анд рэй КА ЗА КЕ ВІЧ.
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Гродна, 26 ліпеня.

Ся бе па ка зСя бе па ка з   ацьаць

ЗА ВА БІМ ТУ РЫС ТА... 
АР НА МЕН ТАМ?

На ро лю агуль на га брэн да ён па ды хо дзіць най лепш
Ме на ві та на цы я наль ныя ўзо ры па він ны стаць ас но вай для брэн-

да Бе ла ру сі, упэў не ны стар шы ня праў лен ня Рэс пуб лі кан ска га 

са ю за ту рыс тыч най ін дуст рыі Фі ліп ГУ ЛЫ. Экс перт таксама па-

дзя ліў ся ін фар ма цы-

яй пра ту рыс тыч ныя 

аб' ек ты і марш ру ты, 

што з'я ві лі ся ў кра і не 

за апош ні час, рас тлу-

ма чыў, ка лі Бе ла русь 

атры мае ды ві дэн ды 

ад увя дзен ня пя ці-

дзён на га бяз ві за ва га 

рэ жы му і спраг на за-

ваў, як ада б'ец ца на 

ту рыс тыч най сфе ры 

маг чы мае ўза ем нае 

пры знан не віз па між 

на шай дзяр жа вай 

і Ра сі яй.
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