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ДЫ «ЧХАЦЬ» 
НА ПА СЫЛ КІ!?

— У мя не двое ма лень кіх дзя цей. Пра цую до ма. Я ра мес нік 
па ра мон це адзен ня. Без дро бя зяў з кі тай ска га сай та — ні як, — 
з апраў даль най нот кай у го ла се рас каз вае сваю гіс то рыю Іры на 

ЧЫ РЫЧ з Пет ры каў ска га ра ё на. — Рас ход ні кі: лап кі для тры ка та жу 
і экас ку ры, шпуль кі, ля ка лы — і ў вя лі кім го ра дзе па да ступ най ца не 
не ад шу ка еш, што ўжо ка заць пра на шу вёс ку. За ка за ла ўсё гэ та 
на па чат ку сту дзе ня. Праз ме сяц паш таль ён ка пры нес ла па ве дам-
лен не, што па сыл ка прый шла. А я ба ю ся іс ці за бі раць. Мо жа, на ват 
аштра фу юць, што з Кі тая неш та за ка за ла? Не дзе быц цам ка за лі, 
што гэ та ця пер за ба ро не на — з-за ка ра на ві ру са.

За адзін дзень дзве ма ла дыя жан чы ны з роз ных ра ё наў Гомель-
шчы ны звяр ну лі ся ў ка рэс пан дэнц кі пункт «Звяз ды». Маў ляў, што 
ра біць — ба ім ся за бі раць свае та ва ры, якія за ка за лі 
ў кі тай скай ін тэр нэт-кра ме.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

Ру бель — га лоў ны
Як пра хо дзіць дэ да ла ры за цыя

Як вя до ма, урад за цвер дзіў стра тэ гію па вы шэн ня да ве ру да на-

цы я наль най ва лю ты да 2035 го да. Гэ ты да ку мент зна хо дзіц ца ў 

ад кры тым до сту пе на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле. 

Ся род мер па дэ да ла ры за цыі — ад вя заць ад за меж най ва лю ты 

стаў кі па дат каў, арэнд най пла ты, а так са ма цэн і та ры фаў. Раз бя-

ром ся больш удум лі ва.

ГЭ ТЫ ПРА ЦЭС ПРА ЦЯГ ЛЫ
Кі раў ніц тва і На цы я наль ны банк, «ра зу ме ю чы пер ша рад насць пы тан ня 

аб ад наў лен ні да ве ру да на цы я наль най ва лю ты, бу дуць рэа лі зоў ваць уз год-
не ную па лі ты ку, якая да зво ліць за бяс пе чыць га лоў ную ро лю бе ла рус ка га 
руб ля ва ўнут ра най эка но мі цы», — га во рыц ца ў стра тэ гіі. А пад мур кам 
да лей ша га ад наў лен ня да ве ру да бе ла рус ка га руб ля за ста нец ца рэа лі за-
цыя пас ля доў най па лі ты кі па за бес пя чэн ні ў кра і не цэ на вай ста біль нас ці і 
мак ра эка на міч най зба лан са ва нас ці. Але тут жа ў да ку мен це га во рыц ца, 
што «пра цэс поў на га ад наў лен ня да ве ру да на цы я наль най ва лю ты мо жа 
быць доў гім».

Пра тое, што бе ла рус кай эка но мі цы па трэб на дэ да ла ры за цыя, фі нан-
сіс ты за ду ма лі ся яшчэ ў 2009 го дзе. А не ўза ба ве бы лі зроб ле ны пер шыя 
кро кі да па стаў ле най мэ ты. Нац банк пе ра стаў вы да ваць но выя лі цэн зіі на 
раз лі кі ў на яў най за меж най ва лю це, стаў пра во дзіць па лі ты ку зні жэн ня 
ста вак па фі нан са вых ін стру мен тах у за меж най ва лю це, а по тым за ба ра ніў 
вы да ваць на сель ніц тву крэ ды ты ў за меж най ва лю це.

Услед за за ба ро най вы да чы лю дзям ва лют ных крэ ды таў урад пры няў яшчэ 
ад ну ме ру: па ста но вай Саў мі на су му здзе лак з не ру хо мас цю, ад якой вы зна-
ча ла ся стаў ка на ры эл тар скія па слу гі, ад вя за лі ад еў ра. З 1 жніў ня 2009 го да 
стаў ка вы зна ча ец ца вы ключ на бе ла рус кі мі руб ля мі, а яе па мер — 
ба за вы мі ве лі чы ня мі. Па слу гі ры эл та раў знач на па тан не лі.
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• Рэс пуб лі кан скі злёт 
ма ла дых ра бот н і  каў 
АПК збя рэ ў Гор ках ка ля 
300 удзель ні каў.

• У бе ла рус кіх тэх на-

пар ках у 2019 го дзе з'я ві-

ла ся 600 но вых пра цоў-

ных мес цаў.

• У Аст раў цы ад кры-
лі шмат функ цы я наль ны 
спарт комп лекс.

• «Бел Джы» ў 2020 го-

дзе пла нуе вы ра біць ка ля 

28 тысяч аў та ма бі ляў.

• Бе ла русь і Укра і на 
бу дуць вы кон ваць аў та пе-
ра воз кі на без да зволь най 
асно ве.

• У краіне аб' яў ле ны 

кон курс твор чых ра бот 

да 25-год дзя дзяр жаў ных 

сім ва лаў.

• Сён ня з-за моц на га 
вет ру ў Бе ла ру сі аб ве шча-
ны аран жа вы ўзро вень 

небяс пекі.

КОРАТКА

Ула дзі мір МА КЕЙ, 

мі ністр за меж ных спраў:

«Бе ла русь бу дзе ру хац ца 
ў тым на прам ку, 
які бу дзе ад па вя даць 
яе на цы я наль ным ін та рэ сам. 
На ша прын цы по вая 
па зі цыя ў тым, што мы 
не мо жам і не па він ны 
сяб ра ваць з кімсь ці ў шко ду 
ка му-не будзь ці су праць 
ка го-не будзь. У Бе ла ру сі 
гіс та рыч на скла лі ся 
доб рыя ад но сі ны з вя лі кім 
ус ход нім су се дам — Ра сі яй. 
Мы ні ў якім ра зе не хо чам 
раз ры ваць гэ тыя ад но сі ны. 
На ад ва рот, мы га то выя, 
ма ем на мер і бу дзем нада лей 
ума цоў ваць ўсе ба ко вае 
су пра цоў ніц тва з Ра сі яй 
ва ўсіх сфе рах і га лі нах. 
Але гэ та не зна чыць, што мы 
па він ны за цык лі вац ца толь кі 
на ад ным кі рун ку».
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Ня гле дзя чы на не зі мо выя клі ма тыч ныя ўмо вы, лыж ная тра са ў ста ліч ным ра ё не Вяс нян ка дзей ні чае. Праў да, з паў та ра кі ла мет ро вай снеж най дыс-
тан цыі за ста ло ся толь кі 100—150 мет раў. Тым не менш лыж ня не пус туе, бо ах во чыя па бе гаць на лы жах не ча ка юць ма роз на га на двор'я.


