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КАНДЫТАР 
АБ ПРАФЕСІІ 
І ЗАРОБКАХ

ЯК ЗРАБІЦЬ 
АДНОСІНЫ 
МОЦНЫМІ

Лi лiя КIР' ЯК, стар шы ня 

Па ста ян най ка мi сii 

па аду ка цыi, куль ту ры 

i на ву цы Па ла ты 

прад стаў нi коў:

«Шко лы не па вiн ны 
быць пля цоў кай для 
па лi тыч ных спрэ чак, 
дыс ку сiй, аб мер ка ван няў, 
а на стаў нiкі — срод кам 
па лi тыч най ба раць бы. 
Вель мi спа дзя ю ся 
на цвя ро зы ро зум 
баць коў. Яны не па вiн ны 
ўцяг ваць дзя цей 
у па лi тыч ную сi ту а цыю 
i на строй ваць iх су праць 
на стаў нi каў. Толь кi 
ў кан струк тыў ным 
уза е ма дзе ян нi шко лы 
i сям'i, у цес ным 
су пра цоў нiц тве мож на 
за бяс пе чыць кож на му 
вуч ню аду ка цыю з улi кам 
яго здоль нас цяў».
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• Больш за 1 мiль ён 

школь нi каў пры сту пяць 

да за ня ткаў 1 ве рас ня.

• «Гом сель маш» па ста-

вiў 100 збож жа ўбо рач ных 

кам бай наў сель гас ар га-

нi за цы ям Вi цеб скай воб-

лас цi.

• «Бел авiя» пра цяг ну-

ла пры пы нен не рэй саў у 

Ры гу да 6 ве рас ня.

• Уезд ва Укра i ну для 

за меж нi каў за кры юць 

да 28  ве рас ня.

• Ге надзь Са вi лаў па-

даў у ад стаў ку з па са ды 

стар шы нi ФХРБ.

• На клi ен таў Бе ла рус-

бан ка па час цi лi ся фi шын га-

выя ата кi. Ашу кан цы вы клi-

ка юць аба не нтаў з ну ма роў, 

якiя па чы на юц ца на +370, 

+371, +372, +376.
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Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс

ЛЕТ НЯЕ 
АЗДА РАЎ ЛЕН НЕ

з па праў кай на ка ра на вi рус
Лет няя азда раў лен чая кам па нiя пра хо дзi ла сё ле та ва ўмо вах на пру жа-

най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi. Тым не менш яна ад бы ла ся. Усе пы тан нi 

па за ха ван нi рас пра ца ва ных ме та дыч ных рэ ка мен да цый па пра ду хi-

лен нi рас паў сюдж ван ня ка ра на вi ру са бы лi вы ра ша ныя яшчэ ця гам 

пер шай ла гер най зме ны. I бе ла рус кi до свед па ма са вым азда раў лен нi 

дзя цей ва ўмо вах COVID-19 мо жа стаць пры кла дам для iн шых кра iн, 

якiя ад яго ар га нi за цыi вы ра шы лi ад мо вiц ца. Та кую дум ку вы ка заў 

на мес нiк на чаль нi ка ад дзе ла дзяр жаў ных за ку пак i ме та дыч най 

ра бо ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па азда раў лен нi i са на тор на-

ку рорт ным ля чэн нi на сель нiц тва Аляк сей ЖЭ ЛЯН КОЎ.

На слы хуНа слы ху

ВА ЛЮ ТА ЁСЦЬ I БУ ДЗЕ. 
БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ
На цы я наль ны банк не пла нуе ўво дзiць ва лют ныя аб ме-

жа ван нi, каб стры маць рост кур саў за меж най ва лю ты. 

Пра гэ та дня мi за явiў член праў лен ня Нац бан ка Дзмiт-

рый МУ РЫН.

Ён жа рас тлу ма чыў, ча му так ак тыў на рас туць кур сы ва лют 

у на шай кра i не. На дум ку Дзмiт рыя Му ры на, «фун да мен таль-

ных фак та раў для та кой ды на мi кi кур са, якую мы на зi ра ем, 

ня ма. Адзi ная пры чы на — не га тыў ныя ча кан нi».

Па сло вах чле на праў лен ня Нац бан ка, по пыт на ва лю ту па-

чаў рас цi ў кан цы лi пе ня, а апош нiм ча сам «бы лi днi, ка лi по пыт 

уз рас таў су праць звы чай на га амаль у тры ра зы». У су вя зi з гэ-

тым На цы я наль ны банк кра i ны не пла нуе ўво дзiць якiя-не будзь 

ва лют ныя аб ме жа ван нi. Акра мя та го, у Нац бан ку лi чаць, што 

ўвя дзен не аб ме жа ван няў пры ня се су праць лег лы эфект.

Дзмiт рый Му рын лi чыць, што на ця пе раш нi мо мант праб-

ле ма з дэ фi цы там на яў най ва лю ты ў не ка то рых бан ках но сiць 

тэх нiч ны ха рак тар i звя за на з фi зiч най ад сут нас цю ку пюр па 

пры чы не вя лi ка га по пы ту. Праб лем з ва лют най лiк вiд нас цю 

ў бан каў ня ма.

Так са ма Нац банк не збi ра ец ца вяр таць аба вяз ко вы про даж 

ва лют най вы руч кi, уво дзiць мэ та вы про даж ва лю ты, аб мя жоў-

ваць укла ды або ва лют ныя ра хун кi. Пры гэ тым па не аб ход нас цi 

рэ гу ля тар га то вы рэ фi нан са ваць бан кi не толь кi 

ў бе ла рус кiх руб лях, але i ў за меж най ва лю це.
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Сён ня ў Ге роя Са цы я лiс тыч най Пра цы, 

чыр во на ар мей ца, ка ман дзi ра пар ты зан-

ска га атра да, пар тый на га i гас па дар ча га 

дзея ча Бе ла ру сi Аляк санд ра СЛА БА ДЫ 

юбi лей, яму споў нi ла ся сто га доў. Аляк-

сандр Iва на вiч у 1963—1967 га дах быў 

абра ны дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве та 

БССР, у 1990—1994-м — дэ пу та там Вяр хоў -

на га Са ве та Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ён — удзель-

 нiк Па ра да Пе ра мо гi ў Маск ве ў 1995, 2000, 

2005 га дах.

Юбi лей!Юбi лей! ДА СТА ГА ДОЎ
БЕЗ СТА РАС ЦI

Па зi тыў ныя ад но сi ны да жыц ця i лю дзей — крыніца даў га лец ця
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