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• Бе ла русь прэ тэн дуе 

на зван не леп шай кра і ны 

для аг ра ту рыз му ў кон-

кур се ча со пі са Natіonal 

Geographіc Traveler.

• Ганд лё вым прад стаў-

ні ком Ра сіі ў Бе ла ру сі пры-

зна ча ны Мі ка лай Аса ул.

• Цэнтр пра цоў най і са-

цы яль на-бы та вой рэ абі лі-

та цыі ін ва лі даў ад кры ты 

ў Ле пе лі.

• З па чат ку го да на сель-

ніц тва пра да ло на яў най 

і без на яў най ва лю ты на 

$6,15 млрд у эк ві ва лен це, 

ку пі ла $5,0746 млрд. Чыс-

ты про даж за меж най ва лю-

ты фі зіч ны мі асо ба мі склаў 

$1075 млрд.

• Ды е га Ма ра до на 

пра цяг не ра бо ту ў фут-

больным клубе «Ды на ма-

Брэст».

КОРАТКА

У ОПЕРНЫМ 
ТЭАТРЫ — 
АДМЕНА 
ПРЭМ’ЕРЫ

КРЭЎСКІ ЗАМАК 
НА... 
ВЯСКОВЫМ 
ПАДВОРКУ

$7 млрд 
246,4 млн

(у эк ві ва лен це) скла лі 
між на род ныя рэ зер во выя 
ак ты вы Бе ла ру сі, па вод ле 
па пя рэд ніх да ных, 
на 1 ве рас ня. За жні вень 
2018 го да 
зо ла та ва лют ныя рэ зер вы 
вы рас лі на $216,2 млн 
(на 3,1 %) пас ля рос ту 
ў лі пе ні на $198,8 млн 
(ці на 2,9 %). Па ве лі чэн ню 
ўзроў ню між на род ных 
рэ зер во вых ак ты ваў 
у жніў ні спры я лі куп ля 
за меж най ва лю ты 
На цы я наль ным бан кам 
на тар гах Бе ла рус кай 
ва лют на-фон да вай 
бір жы, па ступ лен не 
за меж най ва лю ты 
ў бюд жэт, у тым лі ку 
ад збі ран ня экс парт ных 
пош лін на наф ту 
і наф та пра дук ты, 
па ступ лен не срод каў 
ад про да жу на ўнут ра ным 
рын ку Нац бан кам 
і Мі ніс тэр ствам фі нан саў 
аб лі га цый, на мі на ва ных 
у за меж най ва лю це.
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ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

З на го дыЗ на го ды  

КУРС 
«МА ЛА ДО ГА ТАН КІС ТА»

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ўтай ма ва лі шмат тон ную ма шы ну
У дру гую ня дзе лю ве рас ня ў Бе ла ру сі ад зна ча ец ца Дзень тан кіс-

таў. Асво іць кі ра ван не шмат тон най ма шы най не так і прос та, але 

вель мі ці ка ва. У гэ тым і пе ра ка на лі ся ка рэс пан дэн ты «Звяз ды», якія 

на пя рэ дад ні свя та за ві та лі ў 3-ю гвар дзей скую шко лу пад рых тоў кі 

спе цы я ліс таў тан ка вых і ар ты ле рый скіх пад раз дзя лен няў 72-га аб'-

яд на на га ву чэб на га цэнт ра пад рых тоў кі пра пар шчы каў 

і ма лод шых спе цы я ліс таў.

На ак тыў най На ак тыў най 
хва ліхва лі

Ад свят ка ваць дзень на ра джэн ня го ра да 
мож на бу дзе спар тыў на

8 ве рас ня на пля цоў цы ка ля Па ла ца спор ту з са май ра ні-

цы раз гор нец ца са праўд ны спар тыў ны го рад. Там бу дуць 

прад стаў ле ны роз ныя ві ды спор ту. Вя до мыя спарт сме ны 

і прад стаў ні кі фе дэ ра цый пра вя дуць май стар-кла сы і ар-

га ні зу юць спа бор ніц твы, пры няць удзел у якіх змо гуць не 

толь кі пра фе сі я на лы, але і кож ны жы хар і госць ста лі цы. 

Пла ну ец ца, што маш таб ныя спар тыў ныя ме ра пры ем ствы 

пра доў жац ца да ве ча ра.

Бас кет бол (9.30 — 18.30)
На арэ не пад ку па лам ка ля Па ла ца спор ту ў рам ках фі-

наль на га эта пу На цы я наль най лі гі па бас кет бо ле 3х3 ад бу-

дуц ца спа бор ніц твы тэс та ва га тур ні ру Еў ра пей скіх гуль няў — 

2019. За чэм пі ён ства ў ка тэ го рыі «Дзяў ча ты» па зма га юц ца 6 за-

меж ных ка лек ты ваў і ча ты ры най мац ней шыя ай чын ныя ка ман ды. 

Бе ла русь прад ста вяць ад ра зу дзве на цы я наль ныя дру жы ны: за 

асноў ную згу ля юць На тал ля Да шке віч, Тац ця на Ліх та ро віч, На-

стас ся Су шчык, Да р'я Ма га ляс, за ма ла дзёж ную — Ары на Мась-

ко, Ган на Ла по, Аляк санд ра Шу мей ка, Па лі на Мак рыц кая.

У муж чын скай част цы спа бор ніц тваў вар та звяр нуць асаб-

лі вую ўва гу на ка тэ го рыю «Элі та», ся род 10 за яў ле ных ка-

манд дзве ўкам плек та ва ны гуль ца мі на цы я наль ных збор ных 

Бе ла ру сі.

У са май ма са вай ка тэ го рыі «Агуль ная» вы сту-

пяць 32 дру жы ны. СТАР. 3СТАР. 3

СТАР. 4
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Ра да вы Ра ман КРУЧ КОЎ.
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І СТАЎ І СТАЎ 
НАШ МІНСК НАШ МІНСК 
КРЫНІЦАЙ КРЫНІЦАЙ 

ТВОРЧЫХ СПРАЎТВОРЧЫХ СПРАЎ


